
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова 
Правлiння      Шубiн Валерiй Михайлович 

(посада)   (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

                        М.П. 
24.04.2015 

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та конструк-
торсько-технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00130234 

4. Місцезнаходження 
емітента 69041 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя бульвар Вiнтера, 26 

5. Міжміський код, те-
лефон та факс емітента (061) 239 38 20 (061) 239 38 23 

6. Електронна поштова 
адреса емітента spktb-buh@zaporozhye.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 25.04.2015 

 (дата)

2. Річна інформація 
опублікована у 80(2084) Вiдомостi ДКЦПФР 

  
28.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видан-
ня)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці http://www.spktb.zp.ua 

в мережі 
Інтернет 27.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата)

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру час-
ток, паїв)   

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

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   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала про-
тягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'я-
зань 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   

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кре-
дитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які   



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку (у разі наявності)   

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобо-
в'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)   

33. Примітки  
Згiдно роздiлу III частинi 4 п. 2 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" , затверджене 
Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 приватне акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) 
розмiщення цiнних паперiв, не розкриває наступну iнформацiю: 
- "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 
- "Iнформацiя про дивiденди"; 
- "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент"; 
- "Опис бiзнесу"; 
- "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" 
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" -  товариство не приймало участь в створеннi юри-
дичних осiб. 
"Iнформацiя щодо створення посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря в Товариствi  
не створена. 
"!iнформацiя про рейтингове агенство" - Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випуски облiгацiй  емiтента не реєструвалися. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випуски iнших цiнних паперiв  
емiтента не реєструвалися. 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випуски похiдних цiнних паперiв емiтента не 
реєструвалися" 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Таблицi звiту "Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнвормацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнювалися та iнформацiя не надавалася, оскiльки емiтент не 
зайамається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не 
є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акціонерне товариство "Спеціальне 
проектне та конструкторсько-технологічне бюро 
"Запоріжгідросталь" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  серія А01 №031730 

3. Дата проведення державної реєстрації  15.05.1996 

4. Територія (область)  Запорiзька область 

5. Статутний капітал (грн.)  219760.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного (на-
ціонального) акціонерного товариства та/або холдин-
гової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 149 

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

71.12   ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПО-
СЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ  

 55.20   ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО 
ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ  

 68.20   НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕ-
РУХОМОГО МАЙНА  

10. Органи управління 
підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у націона-
льній валюті 

 Публічне акціонерне товариство Комерційний банк 
ПРИВАТБАНК 

2) МФО банку  313399 

3) Поточний рахунок  2600203768001 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 Публічне акціонерне товариство Комерційний банк 
ПРИВАТБАНК 

5) МФО банку  313399 

6) Поточний рахунок  26009203768002 
 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 
дії ліцензії (до-

зволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська діяльність, пов'язана із ство-
ренням об'єктів архітектури                 серія  АВ №555179    11.08.2010 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України     06.08.2015         

Опис після закінчення дії ліцензії планується отримати на новий термін 

Виконання робіт підвищеної небезпеки       3264.09.30-74.30.0   05.11.2009 Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду     05.11.2014         

Опис термін дії дозвілу закінчився. У зв'язку  з відсутністю робіт з діагностування вантажопідіймальних кранів, дозвіл на новий період 
товарство не отримувало. 

Виконаня проектних робіт, пов'язаних з буді-
вництвом, реконструкцією та ремонтом ГТС; 

інженерне обстеження ГТС                 
41-4-21-14           15.07.2014 Регістр судоплавства України                                14.07.2019         

Опис свідоцтво при визнання діє на протязі 5 років, при умові щорічного підтвердження. Товариство має намір  щорічно подавати заявку на підтвер-
дження відповідності. Після закінчення терміну терміну дії  свідоцтва, планується продовжити термін дії на новий строк 

Вимірювання у сфері робіт по забезпеченню 
захисту життя та здоров'я громадян          АВ 30-13             16.07.2013 Державне підприємство "Запорізький науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації"                     16.07.2016         

Опис свідоцтво про атестацію отримано для проведення робіт з діагностування вантажопідйомних кранів та гідромеханічного обладнання. 
Після закінчення терміну дії. планується отримати свідоцство  на новий термін. 

Роботи з підготовки проектної документації, 
які пливають на безпеку об'эктів капітально-

го будівництва                            
П-0179-04-2010-0217  08.07.2014 

Некомерційне  партнерство "Об'єднання організацій, що здійснюють 
підготовку проектної документації  енергетичних обїєктів,  мереж та 
підстанцій "Енергопроект" (Російська ФІедерація)   

  .  .               

Опис 
свідоцтво видане саморегульованою організацією, заснованою на членстві осіб, які здійснюють  підготовку проектної  документації  "Енергопро-
ект". Свідоцтво необхідне для підтвердження допуску до робіт з підготовки конструктивних, технологічних рішень гідротехнічних споруд на тери-
торії Російської Федерації. Термін дії -  без обмеження.  Вперше свідоцтво отримано 13.12.2010 р. В 2014 році отримано нове свідоцтво у зв'язку з 
тим, що  з переліку робіт, до яких надано допуск виключено роботи пов'язані з об'єктами атомної еннергетики і промисловості 

Послуги з тимчасового розміщення в центрі 
відпочинку                              UA9.032.01037-14     23.06.2014 ДП "Запоріжжястандартметрологія"                           22.06.2016         

Опис Сертифікат отримано для функціювання літньої бази відпочинку "Гідросталь", розташованої в смт Кирилівка. Після закінчення тер-
міну дії, планується отримати сертифікат відповідності на новий термін 

 



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 юридич-
ної особи 

Майоров Віктор Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 4503605685 07.09.2002 УФМС-543 

4) рік народження** 1944 
5) освіта** вища, Калінінський політехнічний інститут,  спеціальність 

"Торфяні машини та комплекси", інженер-механік 
6) стаж роботи (років)** 49 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

Трест "Гідромонтаж" (м. Москва),  заступник генерального 
директора 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    За звітний період двічі обирався  на посаду  члена Наглядової ради: на позачергових зборах акціонерів 
13.02.2014 р. протокол №24 та на чергових зборах акціонерів 17.04.2014 р . протокол №25. Зміни в складі посадо-
вих осіб відбулися у зв'язку з вимогою акціонера - юридичної особи ВАТ "Трест Гідромонтаж" (код 7734047608, 
Російська Федерація),  який володіє 60% простих іменних акцій про дострокове припинення повноважень членів 
діючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складі.  переобрано на посаду черговий раз, 
терміном на 3 роки. На засіданні Наглядової ради 18.04.2014 р. протокол №1 був обраний Головоїю Наглядової 
ради. Згідно Статуту,  як голова Наглядової ради, керує роботою органу що здійснює захист прав акціонерів, та в 
межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління; 
скликає засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організує підготовку питань до розгля-
ду на засіданнях Наглядової ради; організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; підписує протоколи 
засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на вико-
нання прийнятого Наглядовою радою рішення; підписує контракт з Головою Правління; забезпечує виконання 
рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами 
управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; здійснює інші 
повноваження, передбачені  Статутом.  
Являється громадянином Російської Федерації.  
У трудових відносинах з емітентом не знаходиться. 
Займає посаду заступника генерального директора ВАТ "Трест Гідромонтаж" (Російська Федерація, м. Москва, 
Карамишевська набережна,37, Код 7734047608) 
Посади, які займав протягом діяльності - машиніст уборочних машин, інженер, слюсар по ремонту механізмів, ме-
ханік, заступник начальника управління, головний інженер, начальник відділу капітального будівництва, заступ-
ник керуючого, заступник генерального директора.   
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягався. 
 
1) посада член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Глотов Володимир Леонідович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 474984 05.06.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорі-
зькій області 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** вища, Запорізький державний технічний увіверситет, 1996 р. 

фкакультет підйомно-транспортних, будівельних, дорожних 
маших та обладнання 

6) стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" , завідуючий сектором, за-
ступник завідуючого відділом 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    За звітний період двічі обирався на посаду  члена Наглядової ради: на позачергових зборах акціонерів 
13.02.2014 р. протокол №24 та на чергових зборах акціонерів 17.04.2014 р . протокол №25. Зміни в складі посадо-
вих осіб відбулися у зв'язку з вимогою акціонера - юридичної особи ВАТ "Трест Гідромонтаж" (код 7734047608, 
Російська Федерація),  який володіє 60% простих іменних акцій, про дострокове припинення повноважень членів 
діючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складі.  
Приймає участь в вирішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до компетен-
ції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного.   
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду заступника завідуючого відділом ПТО2.  
На протязі останніх п'яти років працював завідуючим сектором, заступником завідуючого відділом. 



Інших посад на інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) посада член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Максимовських Анастасія Вячеславовна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 4508805048 01.02.2007 відділ внутрішніх справ Ломоносівсь-
кого району, м. Москви, код підрозділу 772-069 

4) рік народження** 1978 
5) освіта** вища, Вища школа приватизації та підприємництва, юриспру-

денція 
6) стаж роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "ТЕК Мосенерго" (Російська Федерація), директор по 
правовому забезпеченню, корпоративним питанням і управ-
лінню майном 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    Обрано  на посаду  члена Наглядової ради на чергових зборах акціонерів 17.04.2014 р . протокол №25 
строком на 3 роки.  
Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з вимогою акціонера - юридичної особи ВАТ "Трест Гідромон-
таж" (код 7734047608, Російська Федерація),  який володіє 60% простих іменних акцій про дострокове припинення 
повноважень членів діючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складі.  
Приймає участь в вирішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до компетен-
ції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного. 
Не  знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду  генерального директора по правовому забезпеченню, корпоративним питанням і управлінню май-
ном ВАТ "ТЕК Мосенерго" (Російська  Федерація). 
На протязі останніх п'яти років займала посади начальника відділу корпоративного управління,  директора по пра-
вовому забезпеченню, корпоративним питанням і управлінню майном. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) посада член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Савєльєва  Ірина Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 4513095044 23.07.2013 відділення УФМС Росіїпо м.Москва по 
району Східне Дегуніно, код підрозділу 770-017 

4) рік народження** 1979 
5) освіта** вища, Кемеровський державний університет, юристпруденція 
6) стаж роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "ЕСИХ", директор департаменту супроводження корпо-
ративних процедур 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    Обрано  на посаду  члена Наглядової ради на чергових зборах акціонерів 17.04.2014 р . протокол №25 
строком на 3 роки.  
Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з вимогою акціонера - юридичної особи ВАТ "Трест Гідромон-
таж" (код 7734047608, Російська Федерація),  який володіє 60% простих іменних акцій про дострокове припинення 
повноважень членів діючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складі.  
Приймає участь в вирішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до компетен-
ції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного. 
Не  знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду начальника корпоративного відділу ВАТ "Трест "Гідромонтаж" (код 7734047608, Російська Федера-
ція, м. Москва, Карамишевська нбережна,37). 
На протязі останніх п'яти років займала посади начальник відділу супроводження корпоративних проектів і мето-
дології корпоративного управління, керівник корпоративного управління, директор департаменту супроводження 
корпоративних процедур. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) посада член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Сорока Тетяна Георгійовна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 349966 23.01.1997 Леніннським РВ УМВС України в Запо-
різькій області 

4) рік народження** 1959 



5) освіта** вища, Одеський гідрометеорологічний інститут, инженер-
гідролог, Запорізька інженерна академія, облік та аудит 

6) стаж роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", начальник планово-
економічного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    За звітний період двічі обиралася на посаду  члена Наглядової ради: на позачергових зборах акціонерів 
13.02.2014 р. протокол №24 та на чергових зборах акціонерів 17.04.2014 р . протокол №25. Зміни в складі посадо-
вих осіб відбулися у зв'язку з вимогою акціонера - юридичної особи ВАТ "Трест Гідромонтаж" (код 7734047608, 
Російська Федерація),  який володіє 60% простих іменних акцій про дострокове припинення повноважень членів 
діючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому складі.  переобрано на посаду черговий раз, 
терміном на 3 роки. Приймає участь у вирішенні питань, віднесених згідно Статуту та законодавства України до 
компетенції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях Наглядової ради, голосує з питань порядку денного. 
Згідно Статуту, відповідальна за ведення протоколу засідання Наглядової ради. За дорученням голови Наглядової 
ради повідомляє усіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань НР; забезпечує 
голову та членів НР необхідною інформацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована 
НР, та організовує підготовку відповідей; оформляє документи, інформує всіх членів НР про рішення, прийняті 
Наглядовою радою шляхом заочного голосування. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду начальника планово-економічного відділу. 
Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: інженер гідролог, старший інженер гідролог, інженер, еконо-
міст, ведучий спеціаліст по маркетингу, заступник головного бухгалтера. 
Інших посад на інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
 
1) посада Голова Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Шубін Валерій Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 421300 11.03.1997 Ленінським РВ УМВС України в запорі-
зькій області 

4) рік народження** 1943 
5) освіта** вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут", 

спеціальність "Промислове та цивільне будівництво" 
6) стаж роботи (років)** 50 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", заступник директора з еко-
номічних питань 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.12.2013 3 роки 

9) опис     23.12.2013 (протокол №29)  за рішенням Наглядової Ради  Голова Правління переобраний на но-
вий термін згідно  строком 3 роки. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  Працює на підставі трудового договору. Згідно Статуту виконує 
функції, покладені на нього як на керівника підприємства: керує поточними справами емітента; скликає засідання 
Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду та ведення протоколу на 
засіданнях Правління; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільнює працівників; пред-
ставляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю емітента; забезпечує виконання 
рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормати-
вних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань пе-
ред державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог 
щодо охорони навколишнього природного середовища; організує збереження майна Товариства і його належне 
використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського;  розробляє умови колективної угоди; виконує інші 
повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та 
Наглядовою радою Товариства.  Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності 
виконувати дії від імені Товариства. 
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 
Посади, які займала особа протягом своєї діяльності  технік, старший технік, конструктор, керівник бригади, заві-
дуючий сектором, завідуючий відділом, заступник директора, перший заступник голови правління  
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові  злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
 
1) посада Заступник Голови Правління, головний інженер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Бабич Анатолій Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СЮ 165611 09.01.2010 Хортицьким РВ УМВС України в Запо-
різькій області 



4) рік народження** 1952 
5) освіта** вища, Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність  

"Вантажнотранспортні машини та обладнання" 
6) стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" завідуючий сектором. 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

21.02.2014 3 роки 

9) опис    Призначено на посаду  рішенням Наглядової ради від 21.02.2014 р. (протокол № 1). 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Працює на підставі трудового договору. 
Заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його 
функції у разі його відсутності. При виконанні функцій Голови Правління заступник має право без довіреності 
здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом.  
Заступник голови Правління, через керівників підрозділів Товариства: організовує наради під своїм головуванням 
для вирішення поточних технічних питань діяльності Товариства; бере участь в забезпеченні виконань рішень За-
гальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства; контролює облік наявності технічних засобів Товариства, 
зокрема комп'ютерної техніки; здійснює інформаційне забезпечення керівництва Товариства, про хід виконання 
проектних робіт, загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, наслідки яких впливають на роботу Товариства; 
організовує і контролює діяльність по технічному обслуговуванню, експлуатації і ремонту комп'ютерної техніки, 
засобів енергозабезпечення відповідно з правилами, що діють, нормами і стандартами; координує роботи по впро-
вадженню раціоналізаторських пропозицій; організовує роботу технічної ради Товариства; забезпечує розробку 
правил і нормативних документів по розробці проектно-конструкторської документації; організовує роботи по 
впровадженню нових і перспективних технологій; координується діяльність Товариство з придбання прав на об'єк-
ти інтелектуальної влас-ності і їх ефективному використанню; управляє розробкою і реалізацією заходів направле-
них на підвищення якості проектної продукції, впровадження системи управління якістю, стандартів і нормативів, 
показників, які регламентують якість продукції; забезпечує функціонування системи управління якістю необхід-
ними матеріальнотехнічними ресурсами, визначає відповідальність, по-вноваження і взаємодію персоналу і прово-
дить періодичний аналіз ефективності системи управління якістю в масштабах Товариства; забезпечує участь в 
розробці і здійсненні заходів, направлених на технологічний захист інформації, відповідно з нормами, що діють, 
організовує технічне навчання з питаннях захисту інформації; координує роботу по експлуатації локальної мережі; 
організовує здійснення заходів щодо забезпечення безпеки виробничого процесу, устаткування, а також людей в 
процесі роботи; забезпечує участь Товариства в сумісних цільових програмах по сертифікації, ліцензуванню, під-
вищенню кваліфікації кадрів, техніці безпеки, розвитку нормативної і виробничої баз Товариства; бере участь в 
проведенні експертизи проектної документації і проводить заходи щодо організації технічної безпеки інформації; 
бере участь у виборі субпідрядних організацій для виконання  робіт (послуг) для Товариства;  забезпечує виконан-
ня договірних зобов'язань по виконанню робіт, наданню послуг перед замовниками. 
Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. 
Інші посади, які займав протягом своєї діяльності  технік, конструктор, ведучий конструктор, завідуючий секто-
ром, заступник завідуючого відділом гідромеханічного обладнання. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) посада член Правління, головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Риженкова Ірина Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СВ 241674 31.08.2000 Орджонікідзевським РВ УМВС України 
в Запорізькій області 

4) рік народження** 1962 
5) освіта** вища,Запорізький індустріальний інститут спеціальність 

"Промислове та громадське будівництво" , Запорізька інжене-
рна академія    "Облік та аудит" 

6) стаж роботи (років)** 30 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", заступник головного бу-
хгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

13.12.2013 3 роки 

9) опис    23.12.2013 (протокол №29)  за рішенням Наглядової Ради  переобрана на новий термін строком 3 роки.. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Працює на підставі трудового договору. 
Згідно наказів  №118К від 02.09.2010 та №160К від 23.12.2013 постійно виконує обов'язки головного бухгалтера. 
Приймає участь у засіданнях Правління, голосує з усіх питань порядку денного. Примай участь в прийняті рішень 
з питань, віднесених до компетенції Правління, у виконанні рішень Правління, Наглядової ради, Загальних зборів  
стосовно  питань поточної діяльності Товариства. Член Правління  головний бухгалтер забезпечує: 
  організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним, економним використан-
ням всіх видів ресурсів, збереженням власності. 
  складання бухгалтерської звітності на основі даних бухгалтерського обліку, первинних документів, пред-
ставлення її спільно з Головою правління в установленому порядку і терміни на розгляд власникам Товариства, а 
також відповідним органам. 



  функціонування раціональної системи документообігу, застосування прогресивних форм і методів ведення 
бухгалтерського обліку на базі сучасної обчислювальної техніки, що дозволяють здійснювати строгий контроль за 
раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
  контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання і видачі товарно-матеріальних 
цінностей. 
  повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне ві-
дображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. 
  достовірний облік витрат виробництва, реалізації продукції, робіт і послуг Товариства. 
  контроль за правильністю витрачання фонду заробітної плати, сурове дотримання штатної, фінансової і 
касової дисципліни. 
  поточний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства відповідно до встановлених 
правил. 
  підготовку пропозицій про розмір додаткової заробітної плати залежно від фінансових результатів Товари-
ства.  
  правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне 
соціальне страхування, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках. 
  контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-
матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань. 
  контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторською і погашення кредиторської заборгованості, 
дотримання платіжної дисципліни. 
  контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших 
витрат. 
  оформлення матеріалів по недостачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і 
контроль за передачею, в належних випадках, цих матеріалів в судові і слідчі органи. 
  збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установленому порядку в архів.  
Попередні посади, які займала особа протягом своєї діяльності: інженер-конструктор, бухгалтер, заступник голов-
ного бухгалтера. 
Посадова особа виконує обов'язки уповноваженого засновника в ТОВ "Проектгідромех" (69041, Україна, м. Запо-
ріжжя, бульвар Вінтера,26) 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові  злочини, до карної відповідальності не притяга-лася. 
 
 
1) посада Голова ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Судакова Олена Валерьевна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 701554609 06.02.2002 ГОМ-3 УВС м.Сургута та Сургутського 
р-ну Ханти-Масійського АО Тюменської обл.,код підрозд.863-
016 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** вища, Омський технічний універсітет, менеджмент 
6) стаж роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ЗАТ "Інтертехелектро", перший заступник генерального дире-
ктора з економіки та фінансів 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Обрано членом ревізійної комісії  на чергових зборах акціонерів 17 квітня 2014 р. (протокол №25)  
строком на 3 роки. На засіданні Ревізійної комісії 18.04.2014 р. обрано Головою  Ревізійної комісії.  
Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
Ревізійної комісії.  
Здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відпо-
відно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Керує роботою Реві-
зійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами. Скликає засідання Ревізійної комісії, головує на них. 
Організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії та ведення протоколів засідань. 
Забезпечує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії. 
Представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління емітента та з третіми осо-
бами. Виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах емітента або необхідні для орга-
нізації діяльності Ревізійної комісії.  
Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду начальника контрольно-ревізійного управління  ВАТ "ТЕК МОСЕНЕРГО" (Російська Фе-
дерація). 
На протязі останніх п'яти років займала посади: перший заступник генерального директора по фінансово-
економічній роботі; заступник генерального директора з економіки та фінансів, начальник контрольно-
ревізіонного правління. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
 
 
1) посада член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної Кудінова Наталія Євгенівна 



особи або повне найменування юридич-
ної особи 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 4611614445 17.12.2011 ТП№2 МОУФМС Росії по московській 
обл., м.Одінцово код підрозділу 500-104 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** вища, Московський технологічний інститут харчової промис-

ловості, инженер-економіст 
6) стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ЗАТ "ТЕК  МОСЕНЕРГО", головний спеціаліст 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    Обрано членом ревізійної комісії  на чергових зборах акціонерів 17 квітня 2014 р. (протокол №25)  стро-
ком на 3 роки.   
Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Реві-
зійної комісії. Приймає участь у вирішенні питань, віднесених згідно Статуту та законодавства України до компе-
тенції Ревізійної комісії. Приймає участь у засіданнях Ревізійної комісії, голосує з усіх питань порядку денного. 
Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах  з емітентом.  
Займає посаду заступника головного бухгалтера  ВАТ "ТРЕСТ ГІДРОМОНТАЖ" (Російська Федерація). 
На протязі останніх п'яти років займала посади: перший заступник генерального директора по фінансово-
економічній роботі; заступник генерального директора з економіки та фінансів, начальник контрольно-
ревізіонного правління. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
  
 
 
1) посада член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування юридич-
ної особи 

Оніщенко Валентина Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 410805 13.02.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорі-
зькій області 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** вища, Запорізький индустріальний інститут, економіка та ор-

ганізація підприемств 
 
 

6) стаж роботи (років)** 37 
7) найменування підприємства та попе-
редня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" , бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.04.2014 3 роки 

9) опис    Обрано членом ревізійної комісії  на чергових зборах акціонерів 17 квітня 2014 р. (протокол №25)  
строком на 3 роки.   
Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу 
Ревізійної комісії. Приймає участь у вирішенні питань, віднесених згідно Статуту та законодавства України 
до компетенції Ревізійної комісії. Приймає участь у засіданнях Ревізійної комісії, голосує з усіх питань по-
рядку денного. 
Посадова особа  знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду бухгалтера. Посад на інших 
підприємствах не обіймає.  
На протязі останніх п'яти років займала посаду бухгалтера. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
  
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по бать-
кові посадової особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явни-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 
ради 

Майоров Віктор Федоро-
вич 63 5316283 20.02.2008 УФМС-543 1 0.00011376047 1 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Сорока Тетяна  Георгійо-
вна 

СА 349966 23.01.1997 Ленінським 
РВ УМВС України в Запорізькій 
області 

10 0.00113760466 10 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Глотов Володимир Лео-
нідович 

СА 474984д/н 05.06.1997 Ленінсь-
ким РВ УМВС України в Запорі-
зькій обл.д/н 

0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Максимовських Анаста-
сія Вячеславовна 

д/н 4508805048 01.02.2007 Відділ 
внутрішніх справ Ломоносовсько-
го р-ну м.Москви, паспортно-
візове відділення код  772-069 

0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Савєльєва Ірина  Воло-
димирівна 

д/н 4513095044 23.07.2013 УФМС 
Росії по м.Москва по трайону 
Східне Дегуніно код підрозділу 
770-017 

0 0 0 0 0 0 

Голова Правління Шубін Валерій Михай-
лович 

СА 421300 23.01.1997 Ленінським 
РВ УМВС України в Запорізькій 
області 

117 0.01330997452 117 0 0 0 

Заступник  Голови 
Правління 

Бабич Анатолій Борисо-
вич 

СЮ 165611 09.01.2010 Хортиць-
ким РВ УМВС України в Запорі-
зькій області 

9 0.00102384419 9 0 0 0 

член Правління Риженкова Ірина Олек-
сандрівна 

СВ 241674 31.08.2000 Орджонікі-
дзевським РВ УМВС України в 
запорізькій області 

10 0.00113760466 10 0 0 0 

Голова Ревізійної Судакова Олена Валерів- д/н 701554609 06.02.2002 ГОМ-3 0 0 0 0 0 0 



комісії на УВС м.Сургута та Сургутського 
р-ну Ханти-Масійського АО Тю-
менської обл.,код підрозд.863-016

член Ревізійної 
комісії 

Кудінова Наталия Євге-
нівна 

д/н 4611614445 17.12.2011 ТП№2 
МОУФМС Росії по московській 
обл., м.Одінцово код підрозділу 
500-104 

0 0 0 0 0 0 

член Ревізійної 
комісії 

Оніщенко Валентина 
Іванівна 

СА 410805 13.02.1997 Ленінсь-
ким РВ УМВС України в Запорі-

зькій області 
12 0.00136512559 12 0 0 0 

Усього 159 0.01808791409 159 0 0 0 
 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за ЄД-
РПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника

Привілейовані 
іменні 

привіле-
йовані на 
пред'яв-
ника 

ВАТ "Трест ГIДРОМОНТАЖ" 7734047608 
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ  12342  д/н 
м. Москва Карамишевська набережна, 

37 
527425 60.000113760466 527425 0 0 0 

ТОВ "Проектгiдромех" 35672698 69041 Запорiзька область д/н м. За-
порiжжя бульвар Вiнтера, 26 263857 30.016495267565 263857 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізи-
чної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, на-
йменування органу, який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника

Привілейовані 
іменні 

привіле-
йовані на 
пред'яв-
ника 

Усього791282 90.016609028031 791282 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
  X 

Дата проведення 13.02.2014 
Кворум зборів 90.04027 

Опис Збори були скликанi на вимогу акцiонера - юридичної особи ВАТ "ТРЕСТ ГIДРОМОНТАЖ" (Росiйська 
Федерацiя), який володiє 60,0001% простих iменних акцiй. За пропозицiєю акцiонера, який скликав 
позачерговi збори, до перелiку питань для розгляду  включено: 
1.  Обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 
2.  Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 
3.  Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
4.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
5.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть затверджуватися з членами Наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової ради. 
Iнших прпопозицiй щодо перелiку питань для розгляду на позачергових зборах не надавалося. Усi питання 
порядку денного були розглянутi. 
Прийнятi рiшення: 
Питання №1: До моменту обрання Лiчильної комiсiї її повноваження виконує реєстрацiйна комiсiя. Для 
надання акцiонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосу-
вань на позачергових зборах акцiонерiв, оформлення результатiв голосування вiдповiдними протоколами  
обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 акцiонерiв Максименко Яков Васильович та Онiщенко Валентина 
Iванiвна. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791490 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №2:  Для роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв затвердити наступний регла-
мент:доповiдь з питань Порядку денного - до 15 хвил.; для виступу, довiдок - до 5 хвил.; пропозицiї щодо 
рiшень з питань порядку денного, якi виносяться на голосування зборами, ставляться на голосування в 
порядку черговостi їх  надходження до секретаря зборiв. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791490 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №3: Повноваження Голови та членiв Наглядової ради, обраних на позачергових зборах 
акцiонерiв 01.06.2012р. (протокол №21), достроково припинить. Голову Наглядової ради Бусигiна А.В. та 
членiв Наглядової ради  Бабiча А.Б., Iгнат'єва В.В., Майорова В.Ф., Сороку Т.Г. вiдiзвати. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791490 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №4: До складу Наглядової ради Товариства обрати: Гамора Олександр Владиславович, Глотов 
Володимир Леонiдович, Майоров Вiктор Федорович, Сорока Тетяна Георгiївна, Тиннiков Олександр Пав-
лович. 
Пiдсумки кумулятивного голосування: Гамора О.В. - 1143135 голосiв; Глотов В.Л. - 142129 голосiв; Май-
оров В.Ф. - 1143085 голосiв; Сорока Т.Г. - 264083 голосiв; Тинiков О.П. - 1143084 голосiв. 
Питання №5: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв якi будуть укладенi з членами Наглядової 
ради. Встановити розмiр їх винагороди в вiдповiдностi до укладених цивiльно-правових договорiв. Обрати 
особою, яка буде вiд iменi Товариства пiдписувати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради, 
Голову Правлiння Шубiна Валерiя Михайловича. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791490 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
 
 
 
 

 
 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 17.04.2014 
Кворум зборів 90.041409 

Опис Збори скликанi за рiшенням Наглядової ради (протокол №2 вiд 11.03.2014 р.). За пропозицiєю Наглядової 
ради до перелiку питань, що розглядалися на зборах, включено: 
1.  Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 
2.  Прийняття рiшення по порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3.  Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 



4.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5.  Звiт та  висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. 
Затвер-дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
6.  Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 
7.  Затвердження плану розподiлу прибутку за 2013 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2014 рiк. 
8.  Затвердження програми фiнансово - господарської дiяльностi на 2014 рiк. 
9.  Затвердження значних правочинiв, що вчинялися протягом 2013 року. 
10.  Про попереднє схвалення значних правочинiв, що вчинятимуться АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" у 
2014 роцi та  надання повноважень на укладання значних правочинiв. 
11.  Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
12.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
13.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть затверджуватися з членами Наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої  на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової ради Товариства. 
14.  Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
15.  Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
16.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть затверджуватися з членами Ревiзiйної 
комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавалися. 
Усi питання порядку денного розглянуто.  
Приийнятi рiшення: 
Питання №1: До моменту обрання Лiчильної комiсiї її повноваження виконує реєстрацiйна комiсiя. Для 
надання акцiонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосу-
вань на позачергових зборах акцiонерiв, оформлення результатiв голосування вiдповiдними протоколами  
обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 акцiонерiв Максименко Яков Васильович та Попаденко Олена 
Iванiвна. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №2: Для роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв затвердити наступний регламент:доповiдь з 
питань Порядку денного - до 15 хвил.; для виступу, довiдок - до 5 хвил.; пропозицiї щодо рiшень з питань 
порядку денного, якi виносяться на голосування зборами, ставляться на голосування в порядку черговостi 
їх  надходження до секретаря зборiв. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №3: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово господарської дiяльностi То-
вариства за 2013 рiк. Роботу Правлiння Товариства у 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає цiлям i напрямкам дiяльностi Товариства, а також положенням його установчих документiв.  
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №4: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.  Роботу Наглядової ради Товарист-
ва у 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає цiлям i напрямкам дiяльностi Товариства, а 
також положенням його установчих документiв. 
 Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №5: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у 2013 роцi визнати задовiльною. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №6: Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року в 
формi Балансу (Ф1), Звiту про фiнансовi результати (Ф2), Звiту про рух грошових коштiв (Ф3), Звiту про 
власний капiтал (Ф4) i примiток до фiнансової звiтностi (Ф5). 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №7: Взяти до вiдома, що за пiдсумками роботи у 2013 роцi, Товариство має прибуток вiд 
фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 598 тис. грн. Направити прибуток, отриманий за пiдсумками 
роботи у 2013 роцi, на розвиток Товариства. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками 
дiяльностi Товариства у 2013 роцi не проводити.  Дивiденди за результатами господарської дiяльностi То-
вариства за 2013 не нараховувати i не виплачувати.  прибуток, який передбачається отримати у 2014 роцi, 
в повному розмiрi направити на розвиток Товариства. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 



Питання №8: Затвердити програму фiнансово господарської дiяльностi на 2014 рiк 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №9: Схвалити значний правочин, вчинений у 2013 роцi за рiшенням Наглядової ради Товариства, 
вартiсть якого перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства за станом на 31 грудня 2012 року - 
Контракт на розробку проектної документацiї механiчного обладнання № 19/13 вiд 30 грудня 2013 року, 
укладений мiж АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" та Компанiєю DUGLAS ALLIANCE LTD (далi -
"Контракт") на наступних iстотних умовах:  
1). сторони Контракту: АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" - Пiдрядник; Компанiя DUGLAS ALLIANCE 
LTD - Замовник; 
2). предмет Контракту: Пiдрядник зобов'язується виконати роботи та надати послуги, а Замовник 
зобов'язується прийняти виконанi роботи та наданi послуги та оплатити Пiдряднику їх вартiсть. Пiдрядник 
зобов'язується виконати наступнi роботи та надати послуги: 
"  Етап № 1 Календарного плану - розробити та передати Замовнику технiчний проект механiчного облад-
нання ГЕС Сендже в Республiцi Екваторiальна Гвiнея та проекти органiзацiї робiт з його монтажу; 
"  Етап № 2 Календарного плану - розробити та передати Замовнику робочi креслення механiчного облад-
нання ГЕС Сендже в Республiцi Екваторiальна Гвiнея; 
"  Етап № 3 Календарного плану - розробити та передати Замовнику техноробочi креслення нестандарти-
зованого обладнання промислової бази та проекти виконання робiт на промисловiй базi ГЕС Сендже в 
Республiцi Екваторiальна Гвiнея; 
"  Етап № 4 Календарного плану - надати послуги з авторського нагляду за монтажем та випробуванням 
механiчного обладнання на будiвельному майданчику ГЕС Сендже в Республiцi Екваторiальна Гвiнея; 
3). цiна правочину: 1 153 250 (Один мiльйон сто п'ятдесят три тисячi двiстi п'ятдесят) ЄВРО 00 
Євроцентiв; 
4). термiни виконання робiт та надання послуг визначаються вiдповiдно до Календарного плану (Додаток 
№ 4 до Контракту): 
"  етапи № № 1-3: початок робiт - з 01 квiтня 2014 року, закiнчення - 30 вересень 2014 року; 
"  етап № 4 в частинi послуг з авторського нагляду за монтажем та випробуванням механiчного обладнан-
ня: початок надання послуг протягом 20 (Двадцяти) днiв з моменту отримання виклику на об'єкт; загальна 
тривалiсть надання послуг - 18 (Вiсiмнадцять) мiсяцiв. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосid 
Питання №10: Для оперативного вирiшення питань, що стосуються укладення контрактiв, договорiв у 
2014 роцi, предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вартiсть яких перевищує 25% 
балансової вартостi активiв (4,846 млн. грн.), загальнi збори акцiонерiв попередньо приймають рiшення 
про схвалення укладання таких правочинiв, якi можуть вчинятися в ходi поточної дiяльностi Товариства 
протягом 1 (Одного) року: 
1)  предмет правочинiв: виконання та надання послуг за основним напрямком дiяльностi Товариства, а 
саме - проектування та реконструкцiя механiчного обладнання ГТС, натурнi обстеження механiчного об-
ладнання ГЕС i шлюзiв, обстеження вантажопiдйомного обладнання та розробка проектiв виробництва 
робiт по перерахованих вище видiв робiт; 
2)  гранична вартiсть правочина: не бiльше 9 000 000 (Дев'ять мiльйонiв) грн. 
 Делегувати Правлiнню Товариства право прийняття рiшення про пiдписання контрактiв, договорiв, 
вартiсть яких перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства (4,846 млн. грн.). 
Контракти, договори набирають чинностi лише пiсля схвалення Наглядовою радою Товариства, що 
вiдображається у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. 
Винести на затвердження чергових загальних зборiв акцiонерiв питання про схвалення укладених у 2014 
роцi контрактiв, договорiв, предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вартiсть яких 
перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства (4,846 млн. грн.). 
 Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №11:Повноваження членiв Наглядової ради, обраних на чергових загальних зборах акцiонерiв 
Товариства 13.02.2014 р. (протокол № 24) достроково припинити. Членiв Наглядової ради, а саме: Гамору 
О.В., Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Тиннiкова О.П., Сороку Т.Г. вiдкликати. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №12:До складу Наглядової ради Товариства обранi особи: Глотов Володимир Леонiдович; Майо-
ров Вiктор Федорович; Максимовських Анастасiя В'ячеславiвна; Савельєва Iрина Володимирiвна; Сорока 
Тетяна Георгiївна 
Пiдсумки кумулятивного голосування: 
Глотов Володимир Леонiдович-264490; Майоров Вiктор Федорович- 1143039; Максимовських Анастасiя 
В'ячеславiвна - 1142929; Савельєва Iрина Володимирiвна - 1142918; Сорока Тетяна Георгiївна - 264104. 
Питання №13: Затвердити умови цивiльно-правового договору, якi будуть затверджуватися з членами 
Наглядової ради Товариства шляхом пiдписання членами Наглядової ради згод на приєднання до догово-
ру. Встановити розмiр їх винагороди вiдповiдно до укладених цивiльно-правовими договорами. Обрати 



особою, уповноваженою пiдписати цивiльно-правовий договiр вiд iменi Приватного акцiонерного товари-
ства "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" з членами Наглядової ради Голову Правлiння Товариства, Шубiна 
Валерiя Михайловича 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №14: Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на позачергових зборах акцiонерiв 27 
серпня 2010 року протокол № 18, припинити. Членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: Марченко В.М., 
Марiшечеву Т.Г., Онищенко В.I. вiдкликати. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №15: До складу Ревiзiйгої комiсiї  Товариства обрати: Кудiнова Наталiя Євгенiвна; Онищенко 
Валентина Iванiвна; Судакова Олена Валерiївна 
Пiдсумки кумулятивного голосування: 
Кудiнова Наталiя Євгенiвна - 1055239; Онищенко Валентина Iванiвна - 64114; Судакова Олена Валерiївна 
- 1055004 
Питання №16: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства шляхом пiдписання членами Ревiзiйної комiсiї згод на приєднання до договору. Обрати 
особою, уповноваженою пiдписати цивiльно-правовий договiр вiд iменi Приватного акцiонерного товари-
ства "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" з членами Ревiзiйної комiсiї Голову Правлiння Товариства, Шубiна 
Валерiя Михайловича 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА": 791500 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер свідоц-
тва про реєст-
рацію випуску

Найменування ор-
гану, що зареєстру-

вав випуск 

Міжнародний іде-
нтифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість ак-
цій (грн.) 

Кількість ак-
цій (штук) 

Загальна но-
мінальна вар-
тість (грн.) 

Частка у ста-
тутному ка-
піталі (у від-

сотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.04.2010 12/08/1/10 

Запорізьке територі-
альне управління 
Державної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

UA 0804491001 
Акція проста 
бездокумен-
тарна іменна

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 879040 219760.00 100.000000000

000 

Опис 

23  липня 1999 року Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР було видано Свідоцтво реєстраційний №191/08/1/99 на випуск акцій ВАТ "СПКТБ "Запорі-
жгідросталь" у кількості 879040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн на загальну суму 219760 грн. форма випуску - документарна. На загальних 
зборах акціонерів 25.03.2010 року(протокол №17) прийнято рішення про зміну форми існування акцій на бездокументарну (дематеріалізація випуску) та зміну типу 
акціонерного товариства. Внаслідок цього отримано нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 12/08/1/10 від 19.04.2010р. видане Запорізьким територіальним 
управлінням ДКЦПФР. Кількість акцій та номінальна вартість не змінювалися. Несплаченої частини статутного капіталу немає. Торгівля акціями на внутрішніх та 
зовнішніх ринках протягом 2014 року не відбувалась. Додаткова емісія не проводилась. Цінні папери до лістінгу не включені. 
Після приведення Статуту Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", про що було прийняте рішення 28.08.2010 року на Загальних зборах 
акціонерів (протокол №18) та у зв'язку зі зміною найменування Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР видане нове свідоцтво №12/08/1/10 від 
08/11/2010 р. Реквізити випуску не змінювалися. 
За звітний період кількість випущених акцій не змінювалася. Несплаченої частки статутного капіталу немає. За звітний період торгівля акціями на внутрішніх та зо-
внішніх ринках не відбувалася. Додаткова емісія не проводилась. Цінні папери до лістингу не включені. 
 

 



 XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Найменування основних засо-
бів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , всьо-
го (тис.грн.) 

На поча-
ток періо-

ду 

На кінець 
періоду 

На поча-
ток періо-

ду 

На кінець 
періоду 

На поча-
ток періо-

ду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 5539.725 6299.129 0.000 0.000 5539.725 6299.129 

- будівлі та споруди 4856.600 4695.346 0.000 0.000 4856.600 4695.346 

- машини та обладнання 668.781 898.305 0.000 0.000 668.781 898.305 

- транспортні засоби 11.344 701.778 0.000 0.000 11.344 701.778 

- інші 3.000 3.700 0.000 0.000 3.000 3.700 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 5539.725 6299.129 0.000 0.000 5539.725 6299.129 
 
Пояснення :  АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" розташоване в м. Запорiжжi на земельній 
ділянці з кадастровим номеромї 2310100000:04:025:0418 та 2310100000:04:025:0022. 
Право постійного користування земельною ділянкою виникає на підставі Державного 
акту № 2406 вiд 09.12.1998 р виданого Запорізькою міською радою. 
На земельній ділянці розташовані адміністративна будівля та гаражі для службового 
автотранспорту, які належать емітенту на правах власності згідно Наказу №834 від 
29.07.1998 р. виданого Регіональним відділенням Фонду державного майна по 
Запорізькій області та внесені до Державного реєстру речового права на нерухоме 
майно (реєстраційний номер 87237525101) 
Адміністративна будівля загальною площею 2880 кв м використовується для здійснення 
основної діяльності -  надання iнжинiрингових послуг (КВЕД 71.12).  
Базою оцінки для визначення вартості основних засобів є первісна історична 
вартість. 
На кінець 2014 р. , первісна вартість адміністративної будівлі складає 2450,6 тис 
грн., залишкова вартість 2070,2 тис грн., ступінь зносу - 15,52%. 
Частина вільних приміщень в адміністративній будівлі надається в оперативну оренду 
для офісів юридичним особам та приватним підприємцям. Загальна площа, яка була на-
дана в оренду на протязі 2014 року складає - 462 кв.м. або 16% від загальної площі 
адміністративної будівлі.  
Рiчний чистий доход вiд оренди активів склав 307,6 тис грн., що складає 1,5%  від 
загальної суми операційних доходів, отриманих в 2014 році.  
Приміщення, передані в оренду, є невід'ємною частиною основного засобу в цiлому та 
не можуть бути самостійно продані. У зв'язку з цим та на підставі п.6 П(с)БО № 32 
"Iнвестицiйна нерухомiсть", об'єкти передані в оренду не визнавалися інвестиційною 
нерухомістю. 
На кінець року площа приміщень, зданих в оренду зменшилася до 183,9 кв.м.  у 
зв'язку з тим, що ЗРУ ПАТ ПРИВАТБАНК  розірвав договір на оренду 278,1 кв.м. 
Адміністративний корпус знаходиться на автономною опаленні. Опалення здійснюється 
за допомогою автономної дахової котельні. Приміщення котельні встановлено в 
2010р., має первісну вартість 56,1 тис грн, на кінець року має залишкову вартість  
- 33,6 тис грн. та ступінь зносу 40%. 
Для функціонування літньої бази відпочинку(КВЕД 55.20), емітент орендує  земельну 
ділянку, площею 1,5 га, розташовану  вул. Коса Федотова,121, пгт Кирилівка, 
Якимівського району, Запорізької обл. на підставі Договору оренди укладеного з 
Кирилiвською селищною радою, зареєстрованого 07.11.2005р за № 040526400235. Строк 
дiї договору-50 рокiв.   
На території бази відпочинку розташовані споруди, первісна вартість яких складає 
3117,3 тис грн., залишкова вартість на кінець року 2382,1 тис грн.., ступінь зносу  
23,5%. 



В складі основних засобів емітент має машини та обладнання, інструменти, прилади, 
інвентар, транспортні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи та 
бібліотечні фонди. 
Машини та обладнання включають в себе комп'ютери,  техніку для тиражування, офiсне 
обладнання, мають первiсну вартiсть  1752,2 тис грн, залишкову вартість на кінець 
року  - 647,9 тис грн., ступiнь зносу  62,3%; 
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблі) мають  первiсну вартiсть  411,1 тис грн, 
залишкову вартість на кінець року - 250,4 тис грн., ступiнь зносу  38,5%; 
На балансi емiтента знаходяться транспортнi засоби, якi використовуються для по-
треб виробництва. Первiсна вартiсть транспортних засобiв 820,7 тис. грн., що 
складає 8,02% вiд первiсної вартостi всiх основних засобiв. Ступiнь зносу транс-
портних засобiв становить 14,4%. 
У звітному році надійшло та введено в експлуатацію основних засобів на суму 1190 
тис грн., а саме: комп'ютерна техніка - 245,7 тис.грн, офісне обладнання - 29,3 
тис грн., транспортних засобів - 695,4 тис грн., інструментів, приладів, інвентарю 
- 157,3 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 60,0 тис.грн.  
У 2014 році вибуло  основних засобів на суму 82,0 тис.грн. Вибуття пов'язане з 
ліквідацією основних засобів, які стали неприродні для подальшого використання в 
господарській діяльності та мали нульову залишкову вартість. 
Інвентаризація основних засобів, яка проведена згідно наказу №146-К від 10.11.2014 
р, підтвердила наявність усіх основних засобів. 
На обліку є повністю зношені основні засоби загальною первісною вартістю 918,42 
тис. грн., які продовжують використовуваться в господарській діяльності. 
За 2014р. нарахована амортизація основних засобів - 414,0 тис.грн., у т.ч.: 
будинків, споруд та передавальних пристроїв - 158,0 тис.грн., машин та обладнання 
- 168,0 тис.грн., транспортних засобів - 4,0 тис.грн., інструментів, приладів та 
інвентаря - 23,0 тис.грн, багаторічних насаджень - 1,0 тис.грн., малоцінних необо-
ротних активів - 60,0 тис.грн. 
Метод амортизації основних засобів - прямолінійний. Амортизація малоцінних необо-
ротних активів та бібліотечних фондів нараховується у розмірі 100% первісної 
вартості у першому місяці передачі у використання. 
Обмежень на використання основних засобiв товариство не має. Основних засобiв  
взятих в фiнансовий лiзинг та в заставi немає. Зобов'язань, пов'язаних з придбан-
ням основних засобiв не має. Всi основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання. 
Коефiцiєнт зносу основних засобiв у середньому по пiдприємству складає 0,35, на 
дату балансу основні засоби зношені в середньому на 35%. Коефiцiєнт оновлення 
дорiвнює 0,12, за звітний період основні засоби оновленні на 12%,  відбулося над-
ходження основних засобів первісною вартістю 1191 тис. грн.  
Ступiнь використання на протязi року не розраховувався. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12850 11996 

Статутний капітал (тис.грн.) 220 220 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 220 220 
Опис Визначення вартості чистих активів проведено на підставі "Методичних рекомендацій щодо ви-

значення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР 
України від 17.11.2004 року №485. Визначення вартості чистих активів проводилося за форму-
лою: 
 Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- 
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - 
Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12850.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(220.000 тис.грн.) На дату баланса статутний капітал в сумі чистих активів складає 
1,71%.  
Чисті активи відповідають вимогам чинного законодавства, а саме п.3 ст. 155 Цивільного кодексу 
україни №435-IV від 16.01.2003 року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина бо-

ргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за ко-
ристування 
коштами (від-
соток річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
 д/н 0.00 0.000 д/н 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним випус-
ком) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним вла-
сним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним ви-
пуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним ви-
дом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 180.22 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 11658.30 Х Х 
Усього зобов'язань Х 11838.52 Х Х 
Опис зобов'язання на кiнець звiтного перiоду включають в себе поточнi зобов'язання емiтента за товари, робо-

ти, послуги, з оплати працi та аванси отриманi згiдно контрактiв з основного виду дiяльностi. 
 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом періоду 

Дата виник-
нення події 

Дата оприлюд-
нення повідом-
лення у стрічці 

новин 

Вид інформації 

1 2 3 
13.02.2014 28.01.2014 Відомості про проведення загальних зборів                                   
13.02.2014 17.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                           
21.02.2014 24.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                           
17.04.2014 19.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів                                   
17.04.2014 18.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                           
18.04.2014 18.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                           
17.04.2014 22.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2012 2 1 
2 2013 2 1 
3 2014 2 1 

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 д/н 
 
Який орган здійснював контроль за ходом 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 відсотків     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 відкрите голосування бюлетенями 
 
Які були 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 това-
риства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу това-
риства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів нагля-
дової ради X   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого ор-
гану   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше д/н 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       3 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       3 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)        комітети наглядової ради не створено комітети наглядової ради не створено 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вар-
тості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше         д/н 
 
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 (запишіть)   д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми пра-
вами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядо-
вої 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 (запишіть)   д/н 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створе-
но ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

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 ро-
ків?  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? 
 

 Загальні збо-
ри акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

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 Так 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 Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Так 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 майно-
вої відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск ак-
цій  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 кон-
флікт 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 інте-
ресів,  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 
 
 
 
  



 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товарис-
тва? 

 

Інформація 
розповсю-
джується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, оприлюд-
нюється в загаль-
нодоступній базі 
НКЦПФР про ри-
нок цінних паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії до-
кументів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєть-
ся на власній 
інтернет то-
рінці акціо-
нерного то-
вариства 

Фінансова звітність, результа-
ти діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та бі-
льше статутного капіталу 

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні докумен-
ти Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінан-
сової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовніш-
нім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 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 зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)     д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором                X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)     аудитора не змінювали 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в мину-
лому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 
Стороння компанія або сторонній консультант             X   
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)    д/н 
 
 



З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 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 відсотків голосів      X 
Інше (запишіть)    д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)   д/н 
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 
Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступ-
них трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий:   
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпо-
ративного управління? (так/ні)   ;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д/н 

 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310100000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, 
ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОН-
СУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ  

за КВЕД 71.12  

Середня кількість працівників  149   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 69041 Запорiзька область м. Запорiжжя бульвар Вiнтера, 26, т.(061) 
239 38 20 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

Актив Код ряд-
ка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 71 27 

первісна вартість 1001 505 505 
накопичена амортизація 1002 434 478 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4938 4938 
Основні засоби 1010 5540 6317 
первісна вартість 1011 8620 9729 
знос 1012 3080 3412 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 280 3255 
Відстрочені податкові активи 1045 53 64 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 10882 14601 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 71 110 

Виробничі запаси 1101 71 110 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 924 521 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 444 198 

з бюджетом 1135 258 299 
у тому числі з податку на прибуток 1136 234 256 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахова-
них доходів 1140 78 105 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 480 383 
Поточні фінансові інвестиції 1160 5881 8063 
Гроші та їх еквіваленти 1165 276 1411 
Готівка 1166 4 3 
Рахунки в банках 1167 272 1408 
Витрати майбутніх періодів 1170 92 46 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 8504 11136 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 19386 25737 



 

Пасив Код ряд-
ка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 220 220 

Капітал у дооцінках 1405 269 269 
Додатковий капітал 1410 6180 6180 
Емісійний дохід 1411 6180 6180 
Резервний капітал 1415 84 84 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5243 6097 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 11996 12850 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 786 1049 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 786 1049 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 786 1049 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 119 3 
розрахунками з бюджетом 1620 64 180 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 277 -- 
розрахунками з оплати праці 1630 729 17 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 5409 11636 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 2 2 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 4 -- 
Усього за розділом IІІ 1695 6604 11838 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 19386 25737 
 
 
Базою оцінки для визнання балансової вартості нематеріальних активів є первісна 
вартість. 
АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", при розробці проектно-конструкторської документації 
використовує для роботи ліцензійні прогарами Мicrosoft Windows XP Proffession, 
Мicrosoft Office. Креслення виконуються комп'ютерною графікою у програмі  AutoCAD. 
Для проектування та розрахунку будівельних споруд використовується програма 
"Ліра", "Гранд-смета".  Кошторисна група для автоматизованого визначення вартості 
будівництва проектованих об'єктів використовує програмний комплекс АВК "Автомати-
зований випуск на ПЕОМ Кошторисно - ресурсної документації". 
Для кінематичного аналізу, розрахунку на міцність та розрахунку власних частот 
конструкцій конструктор - розраховувач використовує  комплекс програм Cos-
mos/DesignStar. 
Фінансово - бухгалтерська служба підприємства використовує у роботі програми бух-
галтерського та фінансового обліку, розроблені Науково-виробничим ТОВ "Екоміс" (м. 
Запоріжжя) 
У 2014 році придбання нематеріальних активів не було. 
Для нарахування амортизації НМА застосовується прямолінійний спосіб з визначанням 
строку корисного використання окремо для кожного об'єкта. За 2014 рік нарахована 
амортизація  нематеріальних активів склала 44,0 тис.грн 



Знос НМА на кінець року складає 478,0 тис.грн. ( або 94,6% від первісної 
вартості). 
Базою оцінки для визнання балансової вартості основних засобів є первісна 
історична вартість. У звітному році надійшло та введено в експлуатацію основних 
засобів на суму 1190,0 тис.грн., а саме: машин та обладнання первісню вартістю 
278,0 тис.грн, транспортних засобів - 695,0 тис.грн., інструментів, приладів, 
інвентарю (меблів) - 157,0 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів 
60,0 тис.грн. У 2014р. вибуло основних засобів на суму 82,0 тис.грн. 
На підприємстві є повністю зношені основні засоби загальною первісною вартістю 
918,42 тис.грн.  
Незавершені капітальні інвестиції на кінець року становлять 4938,0 тис.грн. і 
включають у себе капітальне будівництво. 
Довгострокова дебіторська заборгованість 3255,0 тис.грн представляє собою 
довгострокові позики працівникам. 
Станом на 31.12.2014р. підприємство має запасів у вигляді виробничих запасів  - 
110 тис.грн. Виробничі запаси являють собою матеріали, які використовуються у 
господарській діяльності підприємства: сировина і матеріали - 81,0 тис.грн.; пали-
во - 16,0 тис.грн.; запчастини - 13,0 тис.грн.  
Станом на 31.12.2014 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги складає 521,0 тис. грн. та представляє собою поточну заборгованість по 
відвантаженій продукції. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 198,0 тис.грн; 
з бюджетом 299,0 тис.грн ( у т.ч. податок на прибуток 256 тис.грн); з нарахованих 
доходів 105,0 тис.грн. 
Найбільш вагомі дебітори : ПАТ "Укргідроенерго" 119,6 тис.грн; Канівський шлюз - 
343,4 тис.грн 
В дебіторській заборгованості немає такої, яку керівництво вважало б безнадійною. 
Протягом звітного року списано безнадійної дебіторської заборгованості на 1075 
тис.грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного року становить 383,0 
тис.грн:  розрахунки з підзвітними особами (28,4 тис.грн.), позики робітникам (6,0 
тис.грн.), розрахунки з іншими дебіторами (156,0 тис.грн.), податкові зобов'язання 
(2,8 тис.грн.), податковий кредит (166,7 тис.грн.), розрахунки по соціальному 
страхуванню (23,1 тис.грн.),  
Статутний капітал протягом року не змінювався. Залишок акцій на початок 2014 року 
879040 шт. 
Кількість власних акцій, які були в обігу протягом звітного періоду, 879040  шт., 
у тому числі привілейованих - 0; простих - 879040  шт. Емісії акцій не було. Ви-
пуск нових акцій за грошові кошти на протязі 2014 року - нездійснювався. 
Анульовані акції на протязі 2014 року - немає. Залишок акцій на кінець 2014 року 
879040 шт. 
Дивіденди за результатами 2013 року не нараховувались та не виплачувались.  
Додатковий капітал (емісійний дохід) відображає інвестиції юридичної особи в това-
риство в минулих періодах та на дату балансу становить 6180,0 тис.грн. 
Станом на 31.12.2014р. капітал у дооцінках складає 269,0 тис.грн. та представляє 
собою дооцінку активів (268 тис.грн.) та безоплатно отримані необоротні активи (1 
тис.грн). 
Резервний капітал на підприємстві створюється за рахунок нерозподіленого прибутку 
згідно Статуту в розмірі не менше ніж 15% від Статутного капіталу шляхом щорічних 
відрахувань. Станом на 31.12.2014р. резервний капітал складає 84,0 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2014 року 
складає 3,0 тис.грн.  
Відображені поточні зобов'язання станом на 31.12.2014 року не містять суттєвих 
викривлень та складають: 
з бюджетом - 180,0 тис.грн. (розрахунки по НДС 177,0 тис.грн. та орендна плата за 
землю 3,0 тис.грн.);з оплати праці - 17,0 тис.грн.; за одержаними авансами  - 
11636,0 тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис.грн. 
Найбільш вагомі кредитори за статтею 1135 балансу "Поточна заборгованість за одер-
жаними авансами": 
Breganze 797,2 тис.грн; Duglas Alliance LTD (г.Лондон)- 474,4 тис.грн; METEC 
(Ефиопия)- 6075,4 тис.грн 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Шубін Валерій Михайлович 

               (підпис)    
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Риженкова Ірина Олександрівна 

               (підпис)    
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Спеціальне про-
ектне та конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код ряд-
ка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг)  2000 18752 22397 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, по-
слуг)  2050 (13560) (17480) 

Валовий:   
     прибуток  2090 5192 4917 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 1788 1152 
Адміністративні витрати  2130 (4917) (4923) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (2679) (791) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- 355 

     збиток   2195 (616) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 808 625 
Інші доходи  2240 1087 59 
Фінансові витрати  2250 (--) (19) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (16) (12) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 1263 1008 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -409 -410 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після опо-
даткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 854 598 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код ряд-
ка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним дохо-
дом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 854 598 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код ряд-
ка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 487 5552 
Витрати на оплату праці 2505 12006 10769 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4100 3667 
Амортизація 2515 460 431 
Інші операційні витрати 2520 2304 2729 
Разом 2550 19357 23148 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код ряд-
ка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 879040 879040 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 879040 879040 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.97151440 0.68028760 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 0.97151440 0.68028760 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Крім проектно-конструкторських розробок підприємство займається іншими видами дія-
льності: здає приміщення в оренду, утримує літню базу відпочинку, здійснює обов'я-
зковий та вільний продаж валюти. 
Інші операційні доходи за звітний період склали 1788,0 тис.грн. і включають: 
- доходи від здачі приміщень в оренду - 307,5 тис грн.; 
 - доходи від утримання бази відпочинку - 291,5 тис грн.; 
 - дохід від реалізації валюти, яка була отримана за виконанні роботи - 598,0 тис 
грн.; 
 - дохід від курсової різниці - 591,0 тис.грн. 
 
Інші операційні витрати в сумі 2679,0 тис.грн. складаються з: 
- витрат на утримання бази відпочинку - 597,0 тис грн.;  
- собівартості реалізованої валюти  - 22, тис грн.; 
- витрати від курсової різниці -470,0 тис.грн.; 
- штрафи, пеня, неустойки - 8,0 тис.грн.; 
- інших операційних витрат  - 328,0 тис.грн.; 
- погашення списаної заборгованості - 1076,0 тис.грн.; 
- витрати на податок на додану вартість без права отримання податкового кре-
диту - 178,0 тис.грн. 
 
Інші фінансові доходи 808,0 тис.грн. - відсотки одержані по депозитам, на яких 
розміщено вільні грошові кошти. 
 
Інші доходи у 2014р. склали 1087,0 тис.грн: збільшення курсових різниць по депози-
там, на яких розміщені вільні грошові кошти в іноземній валюті 
 
Інші витрати на 31.12.14р. склали 16,0 тис.грн - зменьшення курсових різниць по 
депозитам, на яких розміщені вільні грошові кошти в іноземній валюті 
 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Шубін Валерій Михайлович 

               (підпис)    
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Риженкова Ірина Олександрівна 

               (підпис)    
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код ряд-
ка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 7116 15537 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17954 13314 
Надходження від повернення авансів 3020 -- 3 
Надходження від операційної оренди 3040 727 287 
Інші надходження 3095 28 699 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2095) (7409) 

Праці 3105 (10224) (8483) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4774) (3991) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2691) (2787) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (442) (270) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (291) (722) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1958) (1795) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (1945) 
Інші витрачання 3190 (889) (1476) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5152 3749 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 887 582 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (1217) (5631) 

необоротних активів 3260 (1456) (2175) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1786 -7224 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 365 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 409 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (19) 
Інші платежі 3390 (3059) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3059 -63 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 307 -3538 
Залишок коштів на початок року 3405 276 3660 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 828 154 
Залишок коштів на кінець року 3415 1411 276 



 
Негрошових операцiй  в господарськiй дiяльностi за звiтний рiк не вiдбувалось.  
Грошовi кошти вiдповiдним чином розрахованi, являються власнiстю пiдприємства, 
необхiдним чином описанi та розкритi в фiнансовiй звiтностi. Чистий рух грошових 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi позитивний - 5152,0 тис.грн.  
Загальний чистий рух коштiв за 2014 рiк становить 307,0 тис.грн. 
Пiдприємство має вiльнi грошовi кошти  - 1411,0 тис.грн., що є в наявностi i в 
повному обсязi доступнi до використання. 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiд'ємний "-" 3059,0 тис.грн. за раху-
нок витрат на виплати безпроцентних позик робiтникам товариства.   
 
 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Шубiн Валерiй Михайлович 

               (підпис)    
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Риженкова Iрина Олександрiвна 

               (підпис)    
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Спеціальне про-
ектне та конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 

(пайо-
вий) 

капітал

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал

Резер-
вний 

капітал

Нероз- 
поділе- 
ний при-
буток 
(непо-
критий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 220 269 6180 84 5243 -- -- 11996 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 220 269 6180 84 5243 -- -- 11996 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 854 -- -- 854 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 854 -- -- 854 
Залишок на кінець року 4300 220 269 6180 84 6097 -- -- 12850 
 
даних не має. 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Шубiн Валерiй Михайлович 

               (підпис)    
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Риженкова Iрина Олександрiвна 

               (підпис)    
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) ТОВ "АФ "Злагода" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової карт-
ки* платника податків - фізичної особи) 36015556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006, м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-А, 
оф.18 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Ау-
диторською палатою України 

4193 
25.09.2008 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські переві-
рки професійних учасників ринку цінних паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 12 місяців 2014 року 

Думка аудитора Умовно-позитивна 

 
 


