
Наглядова рада 
Приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро  

«Запоріжгідросталь» 
(код ЄДРПОУ 00130234, місцезнаходження 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26), далі Товариство, повідомляє, що 

річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2020 року о 15.00 
за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кімн. 4.13. 

 
Проект Порядку денного : 

Питання проекту Порядку денного Проект рішення 
1. Обрання лічильної комісії. Припинення повно-

важень лічильної комісії. 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії - Поліщук Олена Іванівна; член лічильної 
комісії - Помаз Анастасія Андріївна. 
1.2. Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення 
річних зборів акціонерів 24.04.2020 р. і підписання усіх необхідних 
документів, пов'язаних з цими зборами. 

2. Затвердження порядку проведення річних Зага-
льних зборів акціонерів. 

2.1. Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в пос-
лідовності, передбаченій Порядком денним, фіксацію розгляду пи-
тань технічними засобами не здійснювати. 
Доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин. 
Голосування з усіх питань Порядку денного бюлетенями, форма, 
текст та спосіб завірення яких затверджені Наглядовою радою То-
вариства. 
Принцип голосування - одна голосуюча акція один голос. 
Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 

3. Звіт Правління Товариства за 2019 рік та ухва-
лення рішення за результатами розгляду звіту 

3.1. Звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. 
3.2. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році задовільною 
та такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності Товариства. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 
ухвалення рішення за результатами розгляду зві-
ту. 

4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. 
4.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2019 році задо-
вільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності То-
вариства. 

5.  Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансо-
во - господарську діяльність Товариства за 2019 
рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії 

5.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік за-
твердити. 
5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задо-
вільною. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 
рік. 

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити. 

7. Про розподіл прибутку Товариства за результа-
тами фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2019 рік. 

7.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської 
діяльності за 2019 рік сума чистого прибутку становила 12,2 тис. 
грн. 
7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками дія-
льності Товариства у 2019 році не проводити. Дивіденди за резуль-
татами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нарахо-
вувати та не виплачувати 

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів у 2020 році 

8.1.       Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладен-
ня) Товариством значних правочинів, які будуть відбуватися Това-
риством в ході звичайної господарської діяльності протягом одного 
року з дати прийняття даного рішення, предметом (характером) 
яких є:виконання проектно-конструкторських робіт (послуг) 
• отримання Товариством грошових коштів (кредитів / позик, 
прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та / або 
отримання будь-яких інших банківських продуктів / послуг; 
• передача майна (майнових прав) Товариства в заставу / іпотеку 
та / або укладення інших договорів забезпечення виконання зо-
бов’язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та / або забезпечення 
зобов'язань будь-яких третіх осіб; 
• договорів купівлі-продажу майна (у тому числі нерухомого 
майна), поступки права вимоги та / або переведення боргу, оренди і 
лізингу;  
• договорів поставки, дилерських договорів купівлі-продажу, 
агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання 
послуг Товариством;  
8.2  Надати Голові Правління Товариства (чи особі, що виконує 
його обов'язку або іншій особі, кандидатура якої буде узгоджена з 
Наглядовою радою) право на вчинення (укладання) правочинів, 
передбачених п 8.1. 
8.3 Встановити, що гранична сукупна вартість правочинів, перед-
бачених п.8.1. не повинна перевищувати гривневий еквівалент 3 000 
000 (три мільйони) доларів США відповідно до офіційного обмінно-



го курсу гривни до долара США, встановленого НБУ на момент 
здійснення таких правочинів. 
Встановити, що висновок кожного значного правочину відбувається 
обов'язково за попереднім узгодженням з Наглядовою радою, яке 
оформляється протоколом рішення Наглядової Ради. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів –  
17 квітня 2020 року станом на 24 годину.  
Реєстрація для участі у роботі річних Загальних зборів буде проводитися 24 квітня 2020 року з 14.15 до 14.50 за місцем 
проведення зборів. 
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що засвідчують їх особу, а представники акціонерів - 
документи, що засвідчують їх особу і документи, які надають їм право брати участь і голосувати на Загальних зборах, 
зокрема доручення. 
Доручення на право участі і голосування, яке видане фізичній особі, має бути засвідчено нотаріусом або посадовцями, 
які здійснюють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Доручення на право участі та голосування від імені юри-
дичної особи видається згідно з його установчими документами. 
Акціонер має право видати доручення на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представни-
кам.  Надання доручення на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право на участь в цих зборах 
акціонера, що видав доручення, замість свого представника.  До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників 
Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це в реєстраційну комісію, або 
взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явиться декілька представників 
акціонера, зареєстрованим буде той представник, доручення якому було видане пізніше. У разі, якщо акція знаходиться 
в загальній власності декількох осіб, повноваження відносно голосування на Загальних зборах здійснюється по їх згоді 
одним із співвласників або їх загальним представником.  Представник акціонера голосує на власний розсуд або по за-
вданнях відносно голосування, виданим акціонером. 
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених у проект Порядку денного, 
звертатися за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, офіс 2.2 в робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення 
Зборів - за місцем проведення Зборів. 
Посадовець, відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, - член Правління Риженкова І.О. 
Акціонери мають право не пізніше початку зборів направляти Товариству письмові питання з питань проекту Порядку 
денного і Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. 
Акціонери мають право вносити пропозиції в проект Повістки дня Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів 
до дня проведення зборів, а за складом кандидатів у члени органів управління Товариства  - не пізніше ніж за 7 днів до 
проведення зборів. Пропозиції подаються письмово за адресою Товариства з вказівкою прізвища (найменування) акціо-
нера, який вносить пропозицію, кількості, типу і / або класу акцій, що належать йому, зміст пропозиції до питання і / або 
проекту рішення і/або інформацію про кандидата до складу органу управління Товариства згідно з чинним законодавст-
вом України. 
З питаннями до порядку внесення пропозицій за проектом Порядку денного Загальних зборів акціонери можуть зверта-
тися до Риженковой І.О.  
Згідно переліку акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних річних зборів акціонерів, складених за станом 
на 17 березня 2020 рок загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 879040 штук, загальна кількість 
голосуючих акцій складає 819 999 штук. 
Інформація про перелік питань, включених в проект Порядку денного річних Загальних зборів та проекти рішень по 
кожному з питань, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України розміщена на сайті : 
http://hydrosteelproject.com/ru/shareholders. 
Телефон для довідок: (061) 239-38-24. 

Основні показники 
Фінансово-господарської діяльності АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь», тис грн. 

Найменування показника Період 
2019 2018 

Всього активів 19 9672 33058 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 956 5417 
Запаси 50 78 
Сумарна дебіторська заборгованість 9 600 15358 
Грошові кошти і їх еквіваленти 266 6 675 
Нерозподілений прибуток 6 584 6532 
Власний капітал 6353 6393 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 220 220 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 134 2459 
Поточні зобов'язання і забезпечення 4 681 17454 
Чиста фінансовий результат: прибуток (збиток) 12 571 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 879 040 879 040 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01 0,65 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж періоду - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (облич) 117 121 

 
 


