


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 часток, 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 відсотками 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 протягом 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'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду 

 



3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

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 обліку (у разі наявності)  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'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 рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство не 
приймало участь в створеннi юридичних осiб. 
"Iнформацiя щодо створення посади корпоративного секретаря" - посада 
корпоративного секретаря в Товариствi не створена. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - 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 "Iнформацiя 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 акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та конструкторсько технологiчне бюро 
"Запорiжгiдросталь" 

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

серiя А01 № 031730 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.05.1996 

4. Територія (область) 

Запорізька  

5. Статутний капітал (грн) 

219760 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

128 

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

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в 
цих сферах 

55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 

акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк Приватбанк 

2) МФО банку 

313399 

3) поточний рахунок 

26000203768001 

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

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний 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 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виконання проектних робiт, пов'язаних з 
будiвництвом, реконструкцiєю та ремонтом ГТС, 

iнженерне обстеження ГТС 
41-4-21-14 15.07.2014 Регiстр судноплавства України 14.07.2019 

Опис

свiдоцтво про визнання дiє на протязi 5 рокiв, при умовi щорiчного 
пiдтвердження. Товариство має намiр щорiчно подавати заявку на 

пiдтвердження вiдповiдностi. Пiсля закiнчення термiну дiї свiдоцтва, 
планується продовжити дiю на новий строк. В 2015 роцi свiдоцтво про 

визнання було пiдтверджено. 

  

Вимiрювання у сферi робiт по забезпеченню захисту 
життя та здоров'я громадян 

АВ 30-13 16.07.2013

Державне пiдприємство 
"запорiзький науково-
виробничий центр 

стандартизацiї, метрологiї, та 
сертифiка 

16.07.2016 

Опис

свiдоцтво про атестацiю отримано для проведення робiт з 
дiагностування вантажопiдйомних кранiв та гiдромеханiчного 

обладнання. 
Пiсля закiнчення термiну дiї. планується отримати свiдоцтво на новий 

термiн. 

  

Роботи з пiдготовки проектної документацiї, якi 
впливають на безпеку об'єктiв капiтального 

будiвництва 

П-0179-04-
2010-0217 

16.07.2013

Некомерцiйне партнерство 
"Об'єднання органiзацiй, що 
здiйснюють пiдготовку 
проектної документацiї  

Необмежена

Опис

свiдоцтво видане саморегульованою органiзацiєю, заснованою на 
членствi осiб, якi здiйснюють пiдготовку проектної документацiї 

"Енергопроект". Свiдоцтво необхiдне для пiдтвердження допуску до 
робiт з пiдготовки конструктивних, технологiчних рiшень 

гiдротехнiчних споруд на територiї Росiйської Федерацiї. Термiн дiї - 
без обмеження. Вперше свiдоцтво отримано 13.12.2010 р. В 2014 роцi 
отримано нове свiдоцтво у зв'язку з тим, що з перелiку робiт, до яких 

надано допуск виключено роботи пов'язанi з об'єктами атомної 
енергетики i промисловостi 

  

Послуги тимчасового розмiщення в центрi 
вiдпочинку 

UA-
.032.01037-

14 
23.06.2014

ДП 
"Запорiжжястандартметрологiя"

22.06.2016 

Опис
Сертифiкат отримано для функцiювання лiтньої бази вiдпочинку 

"Гiдросталь", розташованої в смт Кирилiвка. Пiсля закiнчення термiну 
дiї, планується отримати сертифiкат вiдповiдностi на новий термiн 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова наглядової ради 



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

Майоров Вiктор Федорович 

3) 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, Калiнiнський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Торфянi машини та комплекси", iнженер-
механiк 

6) стаж роботи (років)** 

50 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Трест "Гiдромонтаж" (Росiйська Федерацiя), заступник генерального директора 

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

18.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на чергових зборах акцiонерiв 17.04.2014 р . протокол №25. 
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з вимогою акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
Гiдромонтаж" (код 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй про 
дострокове припинення повноважень членiв дiючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової 
ради у новому складi. 
Переобрано на посаду черговий раз, термiном на 3 роки. На засiданнi Наглядової ради 18.04.2014 р. 
протокол №1 був обраний Головою Наглядової ради. Згiдно Статуту, як голова Наглядової ради, керує 
роботою органу що здiйснює захист прав акцiонерiв, та в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 
законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння; скликає засiдання Наглядової 
ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях 
Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи 
засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi 
на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує контракт з Головою Правлiння; 
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у 
взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади 
й управлiння та з третiми особами; здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.  
Являється громадянином Росiйської Федерацiї.  
У трудових вiдносинах з емiтентом не знаходиться. 
Займає посаду заступника генерального директора АТ "Трест Гiдромонтаж" (Росiйська Федерацiя, м. 
Москва, Карамишевська набережна,37, Код 7734047608) 
Посади, якi займав протягом дiяльностi - машинiст уборочних машин, iнженер, слюсар по ремонту 
механiзмiв, механiк, заступник начальника управлiння, головний iнженер, начальник вiддiлу 
капiтального будiвництва, заступник керуючого, заступник генерального директора.  
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягався. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової раби 

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



Глотов Володимир Леонiдович 

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

СА 474984 05.06.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища, Запорiзькiй державний технiчний унiверситет, факультет пiдйомно-транспортних, будiвельних, 
дорожних машин та обладнання  

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", завiдуючий сектором, заступник завiдуючого вiддiлом пiдйомно-
транспорного обладнення 

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

17.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на чергових зборах акцiонерiв 17.04.2014 р . протокол №25. 
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з вимогою акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
Гiдромонтаж" (код 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй, про 
дострокове припинення повноважень членiв дiючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової 
ради у новому складi. Обрано на посаду члена Наглядової ради повторно. 
Приймає участь в вирiшеннi питань, вiднесених згiдно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенцiї Наглядової ради. Приймає участь у засiданнях НР, голосує з питань порядку денного.  
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду заступника завiдуючого вiддiлом ПТО-
2.  
На протязi останнiх п'яти рокiв працював завiдуючим сектором, заступником завiдуючого вiддiлом. 
Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Максимовських Анастасiя Вячеславовна 

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

4508805048 01.02.2007 вiддiл внутрiшнiх справ Ломоносiвського району, м. Мостви, код пiдроздiлу 772-
069 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища, Вища школа приватизацiї та пiдприємництва, юриспруденцiя 



6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ТЕК Мосенерго" (Росiйська Федерацiя), директор по правовому забезпеченню, корпоративним 
питанням i управлiнню майном 

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

17.04.2018 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на чергових зборах акцiонерiв 17.04.2014 р . протокол №25 
строком на 3 роки.  
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з вимогою акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
Гiдромонтаж" (код 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй про 
дострокове припинення повноважень членiв дiючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової 
ради у новому складi.  
Приймає участь в вирiшеннi питань, вiднесених згiдно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенцiї Наглядової ради. Приймає участь у засiданнях НР, голосує з питань порядку денного. 
Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  
Займає посаду генерального директора по правовому забезпеченню, корпоративним питанням i 
управлiнню майном ВАТ "ТЕК Мосенерго" (Росiйська Федерацiя). 
На протязi останнiх п'яти рокiв займала посади начальника вiддiлу корпоративного управлiння, 
директора по правовому забезпеченню, корпоративним питанням i управлiнню майном. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Савєльєва Iрина Володимирiвна 

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

4513095044 23.07.2013 вiддiлення УФМС Росiї по м.Москва по району Схiдне Дегунiно, код пiдроздiлу 
770-017 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища, Кемеровський державний унiверситет, юриспруденцiя 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ЕСИХ", (Росiйська Федерацiя) директор департаменту супроводження корпоративних процедур 

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

17.04.2014 3 роки 

9) Опис 



Обрано на посаду члена Наглядової ради на чергових зборах акцiонерiв 17.04.2014 р . протокол №25 
строком на 3 роки.  
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з вимогою акцiонера - юридичної особи ВАТ "Трест 
Гiдромонтаж" (код 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй про 
дострокове припинення повноважень членiв дiючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової 
ради у новому складi.  
Приймає участь в вирiшеннi питань, вiднесених згiдно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенцiї Наглядової ради. Приймає участь у засiданнях НР, голосує з питань порядку денного. 
Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  
Займає посаду начальника корпоративного вiддiлу АТ "Трест "Гiдромонтаж" (код 7734047608, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська нбережна,37). 
На протязi останнiх п'яти рокiв займала посади начальник вiддiлу супроводження корпоративних 
проектiв i методологiї корпоративного управлiння, керiвник корпоративного управлiння, директор 
департаменту супроводження корпоративних процедур. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Сорока Тетяна Георгiйовна 

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

СА 349966 23.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища, Одеський гiдрометеорологiчний iнститут, iнженер-гiдролог, Запорiзька державна iнженерна 
академiя, облiк та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", начальник планово-економiчного вiддiлу 

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

17.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на чергових зборах акцiонерiв 17.04.2014 р . протокол №25. 
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з вимогою акцiонера - юридичної особи ВАТ "Трест 
Гiдромонтаж" (код 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй про 
дострокове припинення повноважень членiв дiючого складу Наглядової ради та обрання Наглядової 
ради у новому складi.  
Переобрано на посаду черговий раз, термiном на 3 роки. Приймає участь у вирiшеннi питань, 
вiднесених згiдно Статуту та законодавства України до компетенцiї Наглядової ради. Приймає участь у 
засiданнях Наглядової ради, голосує з питань порядку денного. Згiдно Статуту, вiдповiдальна за 
ведення протоколу засiдання Наглядової ради. За дорученням голови Наглядової ради повiдомляє усiх 
членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань НР; забезпечує голову та 



членiв НР необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована 
НР, та органiзовує пiдготовку вiдповiдей; оформляє документи, iнформує всiх членiв НР про рiшення, 
прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування. 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  
Займає посаду начальника планово-економiчного вiддiлу. 
Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: iнженер гiдролог, старший iнженер гiдролог, 
iнженер, економiст, ведучий спецiалiст по маркетингу, заступник головного бухгалтера. 
Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Шубiн Валерiй Михайлович 

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

СА 421300 11.03.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1943 

5) освіта** 

вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, промислове та цивiльне будiвництво 

6) стаж роботи (років)** 

51 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Запорiжгiдросталь", заступник директора з економiчних питань 

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

23.12.2013 3 роки 

9) Опис 

Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Працює на пiдставi трудового договору. Згiдно 
Статуту виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства: керує поточними справами 
емiтента; скликає засiдання Правлiння; головує на засiданнях Правлiння; органiзує пiдготовку питань 
до розгляду та ведення протоколу на засiданнях Правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, 
приймає на роботу та звiльнює працiвникiв; представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими 
органами управлiння та контролю емiтента; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової 
ради, Правлiння, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 
органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою 
i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо 
охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його 
належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського; розробляє умови колективної 
угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним 
законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння у процесi 
виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства. 
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 
Посади, якi займала особа протягом своєї дiяльностi технiк, старший технiк, конструктор, керiвник 
бригади, завiдуючий сектором, завiдуючий вiддiлом, заступник директора, перший заступник голови 



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

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник голови Правлiння, головний iнженер 

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

Бабич Анатолiй 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 Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут, вантажнотранспортнi машини та обладнання 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", завiдуючий сектором 

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

21.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Призначено на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 21.02.2014 р. (протокол № 1). 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Працює на пiдставi трудового договору. 
Заступник Голови Правлiння надає допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та 
виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови Правлiння заступник має 
право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної 
Статутом.  
Заступник голови Правлiння, через керiвникiв пiдроздiлiв Товариства: органiзовує наради пiд своїм 
головуванням для вирiшення поточних технiчних питань дiяльностi Товариства; бере участь в 
забезпеченнi виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства; контролює 
облiк наявностi технiчних засобiв Товариства, зокрема комп'ютерної технiки; здiйснює iнформацiйне 
забезпечення керiвництва Товариства, про хiд виконання проектних робiт, загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацiй, наслiдки яких впливають на роботу Товариства; органiзовує i контролює 
дiяльнiсть по технiчному обслуговуванню, експлуатацiї i ремонту комп'ютерної технiки, засобiв 
енергозабезпечення вiдповiдно з правилами, що дiють, нормами i стандартами; координує роботи по 
впровадженню рацiоналiзаторських пропозицiй; органiзовує роботу технiчної ради Товариства; 
забезпечує розробку правил i нормативних документiв по розробцi проектно-конструкторської 
документацiї; органiзовує роботи по впровадженню нових i перспективних технологiй; координується 
дiяльнiсть Товариство з придбання прав на об'єкти iнтелектуальної влас-ностi i їх ефективному 
використанню; управляє розробкою i реалiзацiєю заходiв направлених на пiдвищення якостi проектної 
продукцiї, впровадження системи управлiння якiстю, стандартiв i нормативiв, показникiв, якi 
регламентують якiсть продукцiї; забезпечує функцiонування системи управлiння якiстю необхiдними 
матерiальнотехнiчними ресурсами, визначає вiдповiдальнiсть, по-вноваження i взаємодiю персоналу i 
проводить перiодичний аналiз ефективностi системи управлiння якiстю в масштабах Товариства; 
забезпечує участь в розробцi i здiйсненнi заходiв, направлених на технологiчний захист iнформацiї, 



вiдповiдно з нормами, що дiють, органiзовує технiчне навчання з питаннях захисту iнформацiї; 
координує роботу по експлуатацiї локальної мережi; органiзовує здiйснення заходiв щодо забезпечення 
безпеки виробничого процесу, устаткування, а також людей в процесi роботи; забезпечує участь 
Товариства в сумiсних цiльових програмах по сертифiкацiї, лiцензуванню, пiдвищенню квалiфiкацiї 
кадрiв, технiцi безпеки, розвитку нормативної i виробничої баз Товариства; бере участь в проведеннi 
експертизи проектної документацiї i проводить заходи щодо органiзацiї технiчної безпеки iнформацiї; 
бере участь у виборi субпiдрядних органiзацiй для виконання робiт (послуг) для Товариства; забезпечує 
виконання договiрних зобов'язань по виконанню робiт, наданню послуг перед замовниками. 
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Iншi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi технiк, конструктор, ведучий конструктор, 
завiдуючий сектором, заступник завiдуючого вiддiлом гiдромеханiчного обладнання. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Правлiння, головний бухгалтер 

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

Риженкова Iрина Олександрiвна 

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

СВ 241674 31.08.2000 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, промислове та громадське будiвництво, Запорiзька 
iнженерна держанва академiя, облiк та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" заступник головного бухгалтера 

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

23.12.2013 3 роки 

9) Опис 

23.12.2013 (протокол №29) за рiшенням Наглядової Ради переобрана на новий термiн строком 3 роки. 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Працює на пiдставi трудового договору. 
Згiдно наказiв №118К вiд 02.09.2010 та №160К вiд 23.12.2013 постiйно виконує обов'язки головного 
бухгалтера. 
Приймає участь у засiданнях Правлiння, голосує з усiх питань порядку денного. Примає участь в 
прийнятi рiшень з питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння, у виконаннi рiшень Правлiння, 
Наглядової ради, Загальних зборiв стосовно питань поточної дiяльностi Товариства. Член Правлiння 
головний бухгалтер забезпечує: 
- органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi i контроль за рацiональним, економним 
використанням всiх видiв ресурсiв, збереженням власностi. 
- складання бухгалтерської звiтностi на основi даних бухгалтерського облiку, первинних документiв, 
представлення її спiльно з Головою правлiння в установленому порядку i термiни на розгляд власникам 
Товариства, а також вiдповiдним органам. 



- функцiонування рацiональної системи документообiгу, застосування прогресивних форм i методiв 
ведення бухгалтерського облiку на базi сучасної обчислювальної технiки, що дозволяють здiйснювати 
строгий контроль за рацiональним i економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв. 
- контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання i видачi товарно-матерiальних 
цiнностей. 
- повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне 
вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. 
- достовiрний облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, робiт i послуг Товариства. 
- контроль за правильнiстю витрачання фонду заробiтної плати, сурове дотримання штатної, фiнансової 
i касової дисциплiни. 
- поточний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства вiдповiдно до 
встановлених правил. 
- пiдготовку пропозицiй про розмiр додаткової заробiтної плати залежно вiд фiнансових результатiв 
Товариства.  
- правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на 
державне соцiальне страхування, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках. 
- контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-
матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. 
- контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторською i погашення кредиторської 
заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. 
- контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i 
iнших витрат. 
- оформлення матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей i контроль за передачею, в належних випадках, цих матерiалiв в судовi i слiдчi органи. 
- збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому порядку в архiв.  
Попереднi посади, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: iнженер-конструктор, бухгалтер, 
заступник головного бухгалтера. 
Посадова особа виконує обов'язки уповноваженого засновника в ТОВ "Проектгiдромех" (69041, 
Україна, м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера,26) 
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiссiї 

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

Судакова Олена Валерiївна 

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 Сургутського району, Ханти-Масiйського АО Тюменської 
обл., код пiдрозд. 863-016 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища, Омський технiчний унiверситет, менеджмент 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ЗАТ "Iнтертехелектро" (Росiйська Федерацiя), перший заступник генерального директора з економiки та 
фiнансiв 

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

18.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано членом ревiзiйної комiсiї на чергових зборах акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. (протокол №25) 
строком на 3 роки. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 18.04.2014 р. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.  
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комiсiї.  
Здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства 
вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Керує 
роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов'язки мiж її членами. Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, 
головує на них. Органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї та ведення 
протоколiв засiдань. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради в межах 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами 
управлiння емiтента та з третiми особами. Виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх 
нормативних актах емiтента або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  
Посадова особа не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  
Займає посаду начальника контрольно-ревiзiйного управлiння ВАТ "ТЕК МОСЕНЕРГО" (Росiйська 
Федерацiя). 
На протязi останнiх п'яти рокiв займала посади: перший заступник генерального директора по 
фiнансово-економiчнiй роботi; заступник генерального директора з економiки та фiнансiв, начальник 
контрольно-ревiзiонного правлiння. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Кудiнова Наталiя Евгенiївна 

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 Росiї по Московськiй обл., м.Одiнцово, код пiдроздiлу 500-104

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища, Московський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "ТЕК Мосенерго" (Росiйська Федерацiя), головний спецiалiст 

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

17.04.2014 3 роки 

9) Опис 



Обрано членом ревiзiйної комiсiї на чергових зборах акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. (протокол №25) 
строком на 3 роки.  
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комiсiї. Приймає участь у вирiшеннi питань, вiднесених згiдно Статуту та 
законодавства України до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Приймає участь у засiданнях Ревiзiйної 
комiсiї, голосує з усiх питань порядку денного. 
Посадова особа не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  
Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ "ТРЕСТ ГIДРОМОНТАЖ" (Росiйська Федерацiя). 
На протязi останнiх п'яти рокiв займала посади: перший заступник генерального директора по 
фiнансово-економiчнiй роботi; заступник генерального директора з економiки та фiнансiв, начальник 
контрольно-ревiзiйного управлiння. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Онищенко Валентина Iванiвна 

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

СА 410805 13.02.1997 Ленiнський РВ УМВС Украiни в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, економiка та органiзацiя пiдприємств 

6) стаж роботи (років)** 

38 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", бухгалтер 

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

17.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано членом ревiзiйної комiсiї на чергових зборах акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. (протокол №25) 
строком на 3 роки.  
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комiсiї. Приймає участь у вирiшеннi питань, вiднесених згiдно Статуту та 
законодавства України до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Приймає участь у засiданнях Ревiзiйної 
комiсiї, голосує з усiх питань порядку денного. 
Посадова особа знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду бухгалтера. Посад на 
iнших пiдприємствах не обiймає.  
На протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду бухгалтера. 
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 
притягалася. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи 



на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 
особи або повне 
найменування 
юридичної 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'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
Наглядової 

ради 

Майоров Вiктор 
Федорович 

635316283 20.02.2008 УФМС-543 1 0.00011376047 1 0 0 0 

член 
Наглядової 

ради 

Глотов Володимир 
Леонiдович 

СА 474984 05.06.1997 Ленiнським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй 

областi 
0 0 0 0 0 0 

член 
Наглядової 

ради 

Максимовських 
Анастасiя Вячеславiвна 

4508805048 01.02.2007 ВВС 
Ломоносiвського р-ну м.Москви, 
папортно-вiзове вiддiл. код 772-

069 

0 0 0 0 0 0 

член 
Наглядової 

ради 

Савєльєва Iрина 
Володимирiвна 

4513095044 23.07.2013 УФМС 
Росiї по м.Москва, р-н Схiдне 

Дегунiно, код 770-017 
0 0 0 0 0 0 

член 
Наглядової 

ради 

Сорока Тетяна 
Георгiйовна 

СА 349966 23.01.1997 Ленiнським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй 

областi 
10 0.00113760466 10 0 0 0 

голова 
Правлiння 

Шубiн Валерiй 
Михайлович 

СА 421300 11.03.1997 Ленiнським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй 

обл. 
117 0.01330997452 117 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Бабич Анатолiй 
Борисович 

СЮ 165611 09.01.2010 
Хортицьким РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 
9 0.001023814419 9 0 0 0 

член 
Правлiння 

Риженкова Iрина 
Олександрiвна 

СВ 241674 31.08.2000 
Орджонiкiдзевським РВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 

10 0.00113760466 10 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Судакова Олена 
Валерiївна 

701554609 06.02.2002 ГОМ-3 
УВС м.Сургут, Сургутського р-
ну, Ханти-Масiйського АО, 

0 0 0 0 0 0 



Тюменської обл, код 863-016  

член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Кудiнова Наталiя 
Євгенiвна 

4611614445 17.12.2011 ТП №2 
МО УФМС Росiї по Московськiй 
обл., м. Одинцово, код 500-104 

0 0 0 0 0 0 

член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Онищенко Валентина 
Iванiвна 

СА 410805 13.02.1997 Ленiнським 
Рв УМВС України в Запорiзькiй 

обл. 
12 0.00136512559 12 0 0 0 

Усього 159 0.01808791409 159 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

АТ "Трест Гiдромонтаж" 7734047608 
12342 Росiйська Федерацiя д/н 
м. Москва Карамишевська 

набережна, б.37 
527425 60.0001 527425 0 0 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Проектгiдромех" 

35672698 
69041 Україна Запорізька 
Днiпровський м.Запорiжжя 

бульвар вiнтера, 26 
263857 30.0165 263857 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування 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 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 791282 90.0166 791282 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 

Дата 
проведення 

23.04.2015 

Кворум 
зборів** 

97.23 

Опис 

Збори скликанi за рiшенням Наглядової ради (протокол № 2 вiд 04.03.2015р). За пропозицiєю 
Наглядової ради до перелiку питань для розгляду на загальних зборах включено: 
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 
2. Прийняття рiшення щодо порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово господарської дiяльностi за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 
Затверджен-ня висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 
7.Затвердження плану розподiлу прибутку за 2014 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2015 рiк. 
8.Затвердження програми фiнансово - господарської дiяльностi на 2015 рiк. 
9.Про попереднє схвалення значних правочинiв, що вчинятимуться АТ «СПКТБ «Запорiжгiдросталь» 
у 2015 роцi та надання повноважень на укладання значних правочинiв. 
До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавалися. 
Усi питання порядку денного розглянуто. 
Прийнятi рiшення: 
Питання №1:До моменту обрання лiчильної комiсiї її повноваження виконувати реєстрацiйнiй комiсiї. 
Для надання акцiонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час 
го-лосувань на рiчних Загальних зборах акцiонерiв, оформлення результатiв голосувань вiдповiдними 
про-токолами обрати лiчильну комiсiю у складi 2 акцiонерiв: Новицького Владислава Марiановича, 
Полiщук Олени Iванiвни. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №2: Для роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв затвердити наступний регламент: 
• виступ з питань Порядку денного - до 15 хв.; 
• на виступи, довiдки - до 5 хв.; 
• пропозицiї щодо рiшень з питань Порядку денного, якi виносяться на голосування зборами, став-
ляться на голосування в порядку черговостi їх надходження секретарю зборiв. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №3: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Правлiння Товариства у 2014 роцi задовiльною та вiдповiдної 
цiлям i напрямкам дiяль-ностi Товариства, а також положенням його установчих документiв. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №4: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Наглядової 
ради Товариства у 2014 роцi задовiльною та вiдповiдної цiлям i напрямкам дiяльностi Товариства, а 
також положенням його установчих документiв. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №5: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Визнати 
задовiльною роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2014 роцi. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд 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 2014 
року в формi Бала-нсу (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" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №7: Взяти до вiдома, що за пiдсумками роботи у 2014 роцi, Товариство має прибуток вiд 
фiнансово - госпо-дарської дiяльностi в сумi 854 тис. грн. Направити прибуток, отриманий за 



пiдсумками роботи у 2014 роцi, на розвиток Товариства. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв 
за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi не проводи-ти. Дивiденди за результатами 
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати. Прибуток, 
отриманий у 2015 роцi, в повному розмiрi направити на розвиток Товариства. 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №8: Затвердити програму фiнансово господарської дiяльностi на 2015 рiк. Пiдсумки 
голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у 
голосуваннi; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв 
Питання №9:Для оперативного вирiшення питань, що стосуються укладення контрактiв, договорiв у 
2015 роцi, пре-дметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вартiсть яких перевищує 25% 
балансової вар-тостi активiв (6,433 млн. грн.), рiчнi загальнi збори акцiонерiв попередньо приймають 
рiшення про ук-ладання таких правочинiв. 
Делегувати Наглядової радi Товариства право прийняття рiшення про пiдписання контрактiв, 
договорiв, вартiсть яких перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства (6,433 млн. грн.), 
крiм контрак-тiв, договорiв на виконання проектно-конструкторських робiт (послуг), що укладаються 
Товариством в процесi звичайної господарської дiяльностi. 
Делегувати Правлiнню Товариства право прийняття рiшення про пiдписання контрактiв, договорiв на 
виконання проектно-конструкторських робiт (послуг), що укладаються в процесi звичайної господар-
ської дiяльностi, вартiсть яких перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства (6,433 млн. 
грн.). 
Контракти, договори набирають чинностi лише пiсля схвалення Наглядовою радою Товариства, що 
вiдо-бражається у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. 
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв за пiдсумками 2015 року затвердити пiдписанi протягом 2015 
року контракти, договори, предметом яких є майно (товари, роботи, послуги),ринкова вартiсть яких 
пере-вищує 25% балансової вартостi активiв Товариства (6,433 млн. грн.). 
Пiдсумки голосування:"ЗА" - 527591 голосiв, що становить 100% вiд 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 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.04.2010 12/08/1/10 

Запорiзьке 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондовому ринку 

UA 0804491001 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.25 879040 219760 100 

Опис 

23 липня 1999 року Запорiзьким територiальним управлiнням ДКЦПФР було видано Свiдоцтво реєстрацiйний №191/08/1/99 на випуск акцiй 
ВАТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" у кiлькостi 879040 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн на загальну суму 219760 грн. 
форма випуску - документарна.  
На загальних зборах акцiонерiв 25.03.2010 року(протокол №17) прийнято рiшення про змiну форми iснування акцiй на бездокументарну 
(дематерiалiзацiя випуску) та змiну типу акцiонерного товариства з вiдкритого на приватне. 
У зв’язку зi змiною форми iснування акцiй, Запорiзьким територiальним управлiнням ДКЦПФР 19.04.2010 видано Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй №12/08/1/10 вiд 19.04.2010р.  
На позачергових зборах акцiонерiв 28.08.2010 року (протокол №18) на вимогу розпорядження № 94-ЗП вiд 20.07.2010 Запорiзького 
територiального управлiння ДКЦПФР про усунення правопорушень законодавства про цiннi папери, прийнято рiшення про внесення змiн та 
приведення Статуту вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Пiсля усунення правопорушень, Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР видало 08.11.2010 року нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй у зв’язку зi змiною типу та найменування товариства, при цьому реквiзити випуску не змiнювалися. 
За звiтний перiод кiлькiсть випущених акцiй не змiнювалася. Несплаченої частки статутного капiталу немає. Протягом 2015 року торгiвля 
акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Додаткова емiсiя не проводилась. Цiннi папери до лiстингу не включенi. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

6299.129 5950.26 0 0 6299.129 5950.26 

будівлі та 
споруди 

4695.346 4558.56 0 0 4695.346 4558.53 

машини та 
обладнання 

898.305 761.17 0 0 898.305 761.17 

транспортні 
засоби 

701.778 627.43 0 0 701.778 627.43 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 3.7 3.1 0 0 3.7 3.1 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" розташоване в м. Запорiжжi на земельнiй дiлянцi з кадастровим 
номером 2310100000:04:025:0418 та 2310100000:04:025:0022. Право постiйного користування 
земельною дiлянкою виникає на пiдставi Державного акту № 2406 вiд 09.12.1998 р виданого 
Запорiзькою мiською радою. 
На земельнiй дiлянцi розташованi адмiнiстративна будiвля та гаражi для службового 
автотранспорту, якi належать емiтенту на правах власностi згiдно Наказу №834 вiд 29.07.1998 р. 
виданого Регiональним вiддiленням Фонду державного майна по Запорiзькiй областi та внесенi до 
Державного реєстру речового права на нерухоме майно (реєстрацiйний номер 87237525101) 
Адмiнiстративна будiвля загальною площею 2880 кв м використовується для здiйснення основної 
дiяльностi - надання iнжинiрингових послуг (КВЕД 71.12).  
Базою оцiнки для визначення вартостi основних засобiв є первiсна iсторична вартiсть. 
На кiнець 2015 р., первiсна вартiсть адмiнiстративної будiвлi складає 2450,6 тис грн., залишкова 
вартiсть 2045,7 тис грн., ступiнь зносу - 16,52%. 
Частина вiльних примiщень в адмiнiстративнiй будiвлi надається в оперативну оренду для офiсiв 
юридичним особам та приватним пiдприємцям. Загальна площа, яка була надана в оренду на 
протязi 2015 року складає - 107 кв.м. або 3,7% вiд загальної площi адмiнiстративної будiвлi.  
Рiчний чистий доход вiд оренди активiв склав 126,7 тис грн., що складає 0,72% вiд загальної суми 
операцiйних доходiв, отриманих в 2015 роцi.  
Примiщення, переданi в оренду, є невiд'ємною частиною основного засобу в цiлому та не можуть 
бути самостiйно проданi. У зв'язку з цим та на пiдставi п.6 П(с)БО № 32 "Iнвестицiйна 
нерухомiсть", об'єкти переданi в оренду не визнавалися iнвестицiйною нерухомiстю. 
Адмiнiстративний корпус знаходиться на автономному опаленнi. Опалення здiйснюється за 



допомогою автономної дахової котельнi. Примiщення котельнi встановлено в 2010р., має первiсну 
вартiсть 56,1 тис грн, на кiнець року має залишкову вартiсть - 28,0 тис грн. та ступiнь зносу 50%. 
Для функцiонування лiтньої бази вiдпочинку(КВЕД 55.20), емiтент орендує земельну дiлянку, 
площею 1,5 га, розташовану вул. Коса Федотова,121, пгт Кирилiвка, Якимiвського району, 
Запорiзької обл. на пiдставi Договору оренди укладеного з Кирилiвською селищною радою, 
зареєстрованого 07.11.2005р за № 040526400235. Строк дiї договору-50 рокiв.  
На територiї бази вiдпочинку розташованi споруди, первiсна вартiсть яких складає 3117,3 тис грн., 
залишкова вартiсть на кiнець року 2312,5 тис грн.., ступiнь зносу 25,82%. 
В складi основних засобiв емiтент має машини та обладнання, iнструменти, прилади, iнвентар, 
транспортнi засоби, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та бiблiотечнi фонди. 
Машини та обладнання включають в себе комп'ютери, технiку для тиражування, офiсне 
обладнання, мають первiсну вартiсть 1706,2 тис грн, залишкову вартiсть на кiнець року - 523,6 тис 
грн., ступiнь зносу 69,3%; 
Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) мають первiсну вартiсть 407,9 тис грн, залишкову 
вартiсть на кiнець року - 225,5 тис грн., ступiнь зносу 44,7%; 
На балансi емiтента знаходяться транспортнi засоби, якi використовуються для потреб 
виробництва. Первiсна вартiсть транспортних засобiв 776,0 тис. грн., що складає 13,0% вiд 
первiсної вартостi всiх основних засобiв. Ступiнь зносу транспортних засобiв становить 19,1%. 
У звiтному роцi надiйшло та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 79,3 тис грн., а 
саме: машини та обладнання – 64,1тис грн., малоцiнних необоротних матерiальних активiв – 15,2 
тис.грн.  
У 2015 роцi вибуло основних засобiв на суму 159,0 тис.грн, у тому числi машини та обладнання – 
101,0 тис грн, транспортнi засоби – 44,0 тис грн, iнструменти, прилади, iнвентар – 1,0 тис грн, 
малоцiнних необоротних активiв - 13,0 тис грн. Вибуття пов'язане з лiквiдацiєю основних засобiв, 
якi стали непригоднi для подальшого використання в господарськiй дiяльностi та мали нульову 
залишкову вартiсть. 
Iнвентаризацiя основних засобiв, яка проведена згiдно наказу №142-К вiд 30.11.2015 р, 
пiдтвердила наявнiсть усiх основних засобiв. 
На облiку є повнiстю зношенi основнi засоби загальною первiсною вартiстю 633,0 тис. грн., якi 
продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi. 
За 2015р. нарахована амортизацiя основних засобiв - 450,0 тис.грн., у т.ч.: будинкiв, споруд та 
передавальних пристроїв - 140,3 тис.грн., машин та обладнання - 186,0 тис.грн., транспортних 
засобiв - 74,3 тис.грн., iнструментiв, приладiв та iнвентаря – 23,0 тис.грн, багаторiчних насаджень - 
1,0 тис.грн., малоцiнних необоротних активiв - 27,0 тис.грн. 
Метод амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний.  
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується у розмiрi 
100% первiсної вартостi у першому мiсяцi передачi 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 придбанням основних засобiв не 
має. Всi основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання. Коефiцiєнт зносу основних засобiв у 
середньому по пiдприємству складає 0,38, на дату балансу основнi засоби зношенi в середньому на 
38%. Коефiцiєнт оновлення дорiвнює 0,009, за звiтний перiод основнi засоби оновленнi на 0,9%. 
Ступiнь використання на протязi року не розраховувався. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  

12901 12850 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

220 220 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  

220 220 

Опис Визначення вартостi чистих активiв проведено на пiдставi "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням 
ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 року №485. 
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i 
платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 



Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12901.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого 
статутного капiталу (220.000 тис.грн.) 
На дату балансу статутний капiтал в сумi чистих активiв складає 1,71%.  
Чистi активи вiдповiдають вимогам чинного законодавства, а саме п.3 ст. 155 Цивiльного 
кодексу України №435-IV вiд 16.01.2003 року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 225.25 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11"Зобов'язання" . 
На пiдприємствi є довгостроковi зобов'язання i забезпечення, а саме:  
- 34,0 тис грн - вiдстроченi податковi зобов'язання, являють собою суму податку на 
прибуток, який пiдлягає сплатi у майбутнiх перiодах; 
- 1300,0 тис грн - довгостроковi забезпечення витрат персоналу (резерв на оплату 
вiдпусток). 
Поточна кредиторська заборгованiсть: за товари, роботи, послуги - 2,0 тис. грн.; за 
розрахунками зi страхування - 253,0 тис. грн.; з оплати працi - 594,0 тис. грн.; за 
одержаними авансами - 5035,0 тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис. грн.; iнша поточна 
заборгованiсть - 31,0 тис.грн.. 
Зобов'язання перед бюджетом складає - 225,25 тис грн, у тому числi: ПДВ - 133,1 тис.грн.; 
ПДФО - 90,4 тис.грн.; орендна плата за землю - 1,8 тис.грн. 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

04.03.2015 23.03.2015 
Відомості про проведення 

загальних зборів 

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 картки* платника податків - фізичної 
особи) 

36015556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006, м.Запорiжжя, вул. 
Пiвнiчне шосе, буд 3-А, оф. 

18 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

4193 25.09.2008 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2014 2 1 

3 2013 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 (запишіть): д/н Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 (запишіть): вiдкрите голосування бюлетенями Так 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій X 

Унесення змін до статуту X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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 меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

Так Ні 

Складу X 

Організації X 

Діяльності X 

Інше (запишить) наглядова рада не проводила 
самооцiнку 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

3

 
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)  комiтети наглядової ради не 
створювалися 

Інші (запишіть)  д/н 



 

д/н 

 

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 вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  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 X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами 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 наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено 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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

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 Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть):  положення вiдсутнi 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Ні Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім 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 змiнювали 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому 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): залучення iнвестицiй не планується  

 
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 протягом наступних трьох років  

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних 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? 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: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 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) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Спецiальне проектне та конструкторсько 
технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

Територія за КОАТУУ 2310100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

128 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 69041, м.Запорiжжя бульвар Вiнтера, 26 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 27 16 0 

первісна вартість 1001 505 505 0 

накопичена амортизація 1002 478 489 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4938 4938 0 

Основні засоби: 1010 6317 5950 0 

первісна вартість 1011 9729 9653 0 

знос 1012 3412 3703 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3255 3036 0 

Відстрочені податкові активи 1045 64 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 14601 13940 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 110 145 0 

Виробничі запаси 1101 110 145 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 521 236 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
198 

 
190 

 
0 

з бюджетом 1135 299 439 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 256 383 0 

з нарахованих доходів 1140 105 74 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 383 121 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 8063 4359 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1411 816 0 

Готівка 1166 3 3 0 

Рахунки в банках 1167 1408 813 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 46 57 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 11136 6437 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 25737 20377 0 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 220 220 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 269 219 0 

Додатковий капітал 1410 6180 6180 0 

Емісійний дохід 1411 6180 6180 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 84 84 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6097 6198 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 12850 12901 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 34 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 1049 1300 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1049 1300 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 10149 1334 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 3 2 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 180 225 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 253 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 17 594 0 

за одержаними авансами 1635 11636 5035 0 

за розрахунками з учасниками 1640 2 2 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 31 0 

Усього за розділом IІІ 1695 11838 6142 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 25737 20377 0 

 

Примітки 

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

„Запорiжгiдросталь”, при розробцi проектно-
конструкторської документацiї використовує для роботи 
лiцензiйнi прогарами Мicrosoft Windows XP Proffession, 
Мicrosoft Office. Креслення виконуються комп’ютерною 
графiкою у програмi AutoCAD. Для проектування та 
розрахунку будiвельних споруд використовується 

програма «Лiра», «Гранд-смета». Кошторисна група для 
автоматизованого визначення вартостi будiвництва 

проектованих об’єктiв використовує програмний комплекс 
АВК «Автоматизований випуск на ПЕОМ Кошторисно - 
ресурсної документацiї”. Для кiнематичного аналiзу, 
розрахунку на мiцнiсть та розрахунку власних частот 
конструкцiй конструктор - розраховувач використовує 
комплекс програм Cosmos/DesignStar. Фiнансово – 

бухгалтерська служба пiдприємства використовує у роботi 



програми бухгалтерського та фiнансового облiку, 
розробленi Науково-виробничим ТОВ „Екомiс” (м. 

Запорiжжя) 
У 2015 роцi придбання нематерiальних активiв не було. 
Для нарахування амортизацiї НМА застосовується 

прямолiнiйний спосiб з визначанням строку корисного 
використання окремо для кожного об’єкта. За 2015 рiк 
нарахована амортизацiя нематерiальних активiв склала 

11,0 тис.грн 
Знос НМА на кiнець року складає 489,0 тис.грн. ( або 

96,83% вiд первiсної вартостi). 
Базою оцiнки для визнання балансової вартостi основних 
засобiв є первiсна iсторична вартiсть. У звiтному роцi 

надiйшло та введено в експлуатацiю основних засобiв на 
суму 83,0 тис.грн., а саме: машин та обладнання 
первiсною вартiстю 67,0 тис.грн, , малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв 16,0 тис.грн. У 2015р. 
вибуло основних засобiв на суму 159,0 тис.грн.На 
пiдприємствi є повнiстю зношенi основнi засоби 
загальною первiсною вартiстю 633,04 тис.грн. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року 
становлять 4938,0 тис.грн. i включають у себе капiтальне 

будiвництво. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3036,0 тис.грн 
представляє собою довгостроковi безпроцентнi позики 

працiвникам Товариства. 
Станом на 31.12.2015р. пiдприємство має запасiв у виглядi 

виробничих запасiв - 145 тис.грн. Виробничi запаси 
являють собою матерiали, якi використовуються у 
господарськiй дiяльностi пiдприємства: сировина i 
матерiали – 111,0 тис.грн.; паливо – 22,0 тис.грн.; 

запчастини – 12,0 тис.грн. 
Станом на 31.12.2015 р. дебiторська заборгованiсть за 

продукцiю, товари, роботи, послуги складає 236,0 тис. грн. 
та представляє собою поточну заборгованiсть по 

вiдвантаженiй продукцiї. Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками: за виданими авансами 190,0 тис.грн; з 

бюджетом 239,0 тис.грн ( у т.ч. податок на прибуток 383 
тис.грн); з нарахованих доходiв (нарахованi та неотриманi 

проценти за депозитними договорами) 74,0 тис.грн 
Найбiльш вагомi дебiтори : ПАТ «Укргiдропроект» - 16,0 
тис.грн; АТ "Трест "Гiдромонтаж" – 20,7 тис грн; ПАТ 

«Альпсервiс» - 165,0 тис грн; ПАТ «ДТЕК Днiпроенерго» 
- 13,0 тис грн 

В дебiторськiй заборгованостi немає такої, яку 
керiвництво вважало б безнадiйною. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 
звiтного року становить 120,7 тис.грн: позики робiтникам 

(6,3 тис.грн.), розрахунки з iншими дебiторами (114,4 
тис.грн.). 

Статутний капiтал протягом року не змiнювався. Залишок 
акцiй на початок 2015 року 879040 шт. Кiлькiсть власних 
акцiй, якi були в обiгу протягом звiтного перiоду- 879040 



шт.,у тому числi привiлейованих – 0; простих – 879040 шт. 
Емiсiї акцiй не було . Випуск нових акцiй за грошовi 

кошти на протязi 2015 року – не вiдбувався. Анульованих 
акцiй на протязi 2015 року – немає. Залишок акцiй на 

кiнець 2015 року 879040 шт. 
Дивiденди за результатами 2015 року не нараховувались 

та не виплачувались.  
Додатковий капiтал (емiсiйний дохiд) вiдображає 

iнвестицiї юридичної особи в товариство в минулих 
перiодах та на дату балансу становить 6180,0 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015р. капiтал у дооцiнках складає 218,8 
тис. грн. та представляє собою дооцiнку активiв (218,6 
тис. грн.) та безоплатно отриманi необоротнi активи (0,2 

тис. грн). 
Резервний капiтал на пiдприємствi створюється за рахунок 
нерозподiленого прибутку згiдно Статуту в розмiрi не 

менше нiж 15% вiд Статутного капiталу шляхом щорiчних 
вiдрахувань. Станом на 31.12.2015р. резервний капiтал 

складає 84,0 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги на 31.12.2015 року складає 2,0 тис. грн.  
Вiдображенi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2015 
року складають: з бюджетом – 225,0 тис. грн. (розрахунки 
по ПДВ 133,0 тис. грн., ПДФО – 90,0 та орендна плата за 
землю 2,0 тис. грн.); розрахунки зi страхування 253,0 тис. 

грн.; з оплати працi – 594,0 тис. грн.; за одержаними 
авансами - 5035,0 тис. грн.; з учасниками – 2,0 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов’язання - 31,0 тис. грн. (28,0 тис. грн. – 
поточна заборгованiсть по звiтам профкому, 3,0 тис. грн.- 

поточна заборгованiсть за утриманнями iз зарплат) 
Найбiльш вагомi кредитори за статтею 1635 балансу 
«Поточна заборгованiсть за одержаними авансами»: 
СПКТБ Мосгiдросталь ф-л АО "Трест Гiдромонтаж" – 

628,5 тис.грн.; МЕТЕС (Ефiопiя) – 4296,9 тис. грн. 

Керівник Шубiн В.М. 

Головний бухгалтер Риженкова I.О. 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Спецiальне проектне та конструкторсько 
технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

(найменування) 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 15611 18752 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 12166 ) ( 13560 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
3445 

 
5192 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2013 1788 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3478 ) ( 4917 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2271 ) ( 2679 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 291 ) ( 616 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 337 808 

Інші доходи 2240 1024 1087 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 416 ) ( 16 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
654 

 
1263 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 118 409 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
536 

 
854 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 50 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 50 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 50 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 586 854 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 383 487 

Витрати на оплату праці 2505 9761 12006 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3418 4100 

Амортизація 2515 459 460 



Інші операційні витрати 2520 2797 2304 

Разом 2550 16818 19357 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 879040 879040 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 879040 879040 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.60976 0.97151 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0.60976 0.97151 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (15611 тис грн) - це 
виручка вiд основного виду дiяльностиi - проектно-
конструторських розробок. Крiм цього пiдприємство 

займається iншими видами дiяльностi: здає примiщення в 
оренду, утримує лiтню базу вiдпочинку, здiйснює 

обов’язковий та вiльний продаж валюти. 
Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод склали 2013,0 

тис.грн. i включають: 
- доходи вiд здачi примiщень в оренду – 127,0 тис грн.; 

- доходи вiд утримання бази вiдпочинку – 422,0 тис грн.;
- реалiзацiю валюти, яка була отримана за виконаннi 

роботи – 118,0тис грн.; 
- дохiд вiд курсової рiзницi – 1243,0 тис.грн. 

- iнша дiяльнiсть – 103,0 тис.грн. 
У звiтному роцi прибуток збiльшився на суму 50 тис. грн в 

результатi списання дооцiнки необоротних активiв 
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї по дооцiненим 
активам (на пiдставi п.21 П(С)БУ 7 "Основнi засоби" 

Iншi операцiйнi витрати в сумi 2271,0 тис.грн. 
складаються з: 

- витрат на утримання бази вiдпочинку – 477,0 тис грн.; 
- собiвартостi реалiзованої валюти - 80,0 тис грн.; 
- собiвартостi реалiзованих запасiв 120, тис.грн. 

- курсових рiзниць –733,0 тис.грн.; 
- штрафiв, пенi, неустойки – 31,0 тис.грн.; 

- iнших операцiйних витрат – 680,0 тис.грн.; 
- уцiнки ТМЦ – 1,0 тис. грн. 

- витрат на податок на додану вартiсть без права 
отримання податкового кредиту – 148,0 тис.грн. 

Iншi фiнансовi доходи 337,0 тис.грн. – вiдсотки одержанi 
по депозитам. 

Iншi доходи у 2015р. склали 1024,0 тис.грн: дохiд вiд 
неоперацiйних курсових рiзниць. 

Iншi витрати на 31.12.15р. склали 416,0 тис.грн – витрати 
вiд неоперацiйних курсових рiзниць. 

Керівник Шубiн В.М. 

Головний бухгалтер Риженкова I.О. 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Спецiальне проектне та конструкторсько 
технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
6936 

 
7116 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3019 17954 

Надходження від повернення авансів 3020 31 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 628 727 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 445 28 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1966 ) 

 
( 2095 ) 

Праці 3105 ( 7065 ) ( 10224 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3498 ) ( 4774 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2952 ) ( 2691 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 516 ) ( 442 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 763 ) ( 291 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 1673 ) ( 1958 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 190 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1204 ) ( 889 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5816 5152 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 10 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 371 887 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 138 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 4291 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 1217 ) 

необоротних активів 3260 ( 82 ) ( 1456 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 18 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4710 -1786 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 3059 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -3059 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1106 307 

Залишок коштів на початок року 3405 1411 276 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 511 828 

Залишок коштів на кінець року 3415 816 1411 

 

Примітки 

Негрошових операцiй за звiтний перiод не вiдбувалося. 
Грошовi кошти, вiдповiдним чином розрахованi, 

являються власнiстю пiдприємства, необхiдним чином 
описанi та розкритi в фiнансовiй звiтностi. Чистий рух 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi має вiд'ємне значення (-
5816,0) тис грн. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 
позитивний 4710,0 тис. грн. Рух коштiв вiд фiнансової 

дiяльностi вiдсутнiй. Загальний рух коштiв за 2015 рiк має 
вiд'ємне значення i становить (-1106,0) тис.грн., в 

основному за рахунок зменьшення надходжень грошових 
коштiв вiд реалiзацiї та виконання в повному обсязi 

зобов'язань з виплати зарабiтної плати та вiдрахувань на 
соцiальнi заходи.  

На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має 816,0 тис. 
грн. вiльних грошових коштiв, що є в наявностi i в 

повному обсязi доступнi до використання. 

Керівник Шубiн В.М. 

Головний бухгалтер Риженкова I.О. 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Спецiальне проектне та конструкторсько 
технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Керівник 

Головний бухгалтер 



КОДИ 

Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та 
конструкторсько технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

(найменування) 

 
Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 220 269 6180 84 6097 0 0 12850 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 -485 0 0 -485 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 220 269 6180 84 5612 0 0 12365 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 536 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 -50 0 0 50 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 -50 0 0 50 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 -50 0 0 586 0 0 536 

Залишок на 
кінець року 

4300 220 219 6180 84 6198 0 0 12901 

 

Примітки Статутний капiтал протягом звiтного перiоду не змiнювався. 
Власний капiтал в 2015 роцi збiльшився за рахунок отриманого прибутку у сумi 536,0 

тис.грн.  
Коригування нерозподiленного прибутку за рахунок виправлення помилок у суммi (-

485) тис.грн. 
Iнший сукупний дохiд у сумi 50 тис грн вiдповiдає сумi списання дооцiнки активiв 
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї по активам, якi були дооцiненi в минулому. 

Керівник Шубiн В.М. 

Головний бухгалтер Риженкова I.О. 

 


