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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 
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ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2019 рік 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3.ідентифікаційний код юридичної особи: 00130234 
4. Місцезнаходження: 69041, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 26 
5. Міжміський код, телефон та факс: (061 ) 239 38 24, (061) 239 38 23 
6. Адреса електронної пошти: spktb-buh@poshta.pat.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних 
зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента 
від 23.04.20, протокол № 12 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва 
про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:  
 

 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку http://hydrosteelproject.com/ru/shareholders 23.04.20 
 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 
2.інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4.інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5.інформація про рейтингове агентство  
6.інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10.інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1)інформація про органи управління X 
2)інформація про посадових осіб емітента X 
-інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
-інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
-інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі 
їх звільнення  
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2)інформація про розвиток емітента X 
3)інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стануі доходів або 
витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування X 
-інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб абоінший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 
-інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги X 
-інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
-інформація про наглядову раду X 
-інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролюі управління ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X 
-інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 
зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 
12.інформація про власників пакетів 5і більше відсотків акційіз зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій X 
13.інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14.інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15.інформація про зміну осіб, які є власниками фінансовихінструментів, пов'язаних з голосуючими 
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій  
16.інформація про структуру капіталу, в тому числііз зазначенням типів та класів акцій, а також прав 
та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17.інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X 
1)інформація про випуски акцій емітента X 
2)інформація про облігації емітента  



3)інформація проінші цінні папери, випущені емітентом  
4)інформація про похідні цінні папери емітента  
5)інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6)інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)  
19.інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого 
емітента  
20.інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу  
21.інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента абоінших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів X 
22.інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу 
за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами 
обмеження таких прав переданоіншій особі X 
23.інформація про виплату дивідендів таінших доходів за цінними паперами  
24.інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1)інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2)інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)інформація про зобов'язання емітента X 
4)інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5)інформація про собівартість реалізованої продукції  
6)інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25.інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26.інформація про вчинення значних правочинів  
27.інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28.інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинівіз заінтересованістю, та 
обставини,існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності 
емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річноїінформації X 
33.інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента  
34.інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливоїінформації таінформації проіпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду  
36.інформація про випускиіпотечних облігацій  
37.інформація про склад, структуруі розміріпотечного покриття  
1)інформація про розміріпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань 
заіпотечними облігаціями з циміпотечним покриттям  
2)інформація щодо співвідношення розміруіпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
заіпотечними облігаціями з циміпотечним покриттям на кожну дату після змініпотечних активів у 
складііпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3)інформація про заміниіпотечних активів у складііпотечного покриття або включення 
новихіпотечних активів до складуіпотечного покриття  
4) відомості про структуруіпотечного покриттяіпотечних облігацій за видамиіпотечних активів 
таінших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітентаіпотечних облігацій прав наіпотечні активи, які 
складаютьіпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38.інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпеченоіпотеками, які 
включено до складуіпотечного покриття  
39.інформація про випускиіпотечних сертифікатів  
40.інформація щодо реєструіпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42.інформація про випуски сертифікатів ФОН  



43.інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 

У відповідності до вимог абзацу 4, п.5, глави 4, розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів", затверджене Рішенням НКЦПФР вид 03.12.2013 №2826 приватне акціонерне товариство, щодо 
інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, розкриває регулярну річну 
інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ Положення, крім наступної 
інформації: 
- інформації про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря; 
- інформацію про будь - які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення; 
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій; 
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); 
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість; 
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою) 
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІV від 16 липня 
1999 року емітент відноситься до суб'єктів малого підприємництва, які не зобов'язані проводить  аудит 
фінансової звітності.  
Емітент прийняв рішення фінансову звітність за звітний 2019 рік складати за формами відповідно до П(с)БО 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності" и  не використовувати, як суб'єкт малого підприємництва, норми та 
вимоги П(с)БО 25  "Спрощена фінансова звітність". 
Згідно П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" р. ІІ п.2, суб'єкти малого підприємництва можуть 
самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у П(с)БО 1 при цьому, 
 

У річному звіті не розкривається інформація: 
-  про участь емітента в інших юридичних особах, тому що Товариство не бере участь в інших юридичних 
особах. 
- про рейтингове агентство, тому що Товариство не користується послугами рейтингового агентства; 
- про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів, тому що у Товариства немає 
філіалів та відокремлених підрозділів; 
- про судові справи, тому що на початок звітного періоду та за звітний період судові справи, які 
розглядають позові вимоги у розмірі 1% та більше вартості активів емітента, стороною в яких виступає 
Товариство або посадові особи товариства відсутні; 
- інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, -паїв), тому що 
засновником Емітента є Регіональне відділення по Запорізькій області Фонду державного майна України 
(ЄДРПОУ 20495580, 69107, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, проспект Леніна, 164), яке на кінець звітного 
періоду не володіє акціями Товариства 
- про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій, тому що таких змін не відбувалося; 
- про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, тому що 
Товариство не випускало будь-які цінні папери, крім акцій; 
- про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсоток розміру статутного 
капіталу, тому що працівники Товариства не володіють акціями у розмірі понад 0,1 відсоток розміру статутного 
капіталу; 
- про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, тому що Товариство за рішенням 
загальних зборів акціонерів  не нараховувало та не виплачувало дивіденди та інші будь-які доходи за цінними 
паперами; 



- про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції, 
тому що Товариство не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість 
або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 
- про акціонерні або корпоративні договори, укладені (учасниками) акціонерами у зв'язку з відсутністю такої 
інформації; 
-  про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 
контроль над емітентом, тому що такі договори відсутні 
У річному звіті не розкривається інформація про облігації, про інші цінні папери, про похідні цінні папери, про 
забезпечення випуску боргових цінних паперів у зв'язку з відсутністю у Товариства будь-яких інших цінних 
паперів, крім акцій. 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро 
"Запоріжгідросталь" 
2. Серіяі номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 серія А01 №031730 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 15.05.96 
4. Територія (область) 
 Запорізька обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 219760 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 112 
9. Основні види діяльностііз зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у 
цих сферах 
 55.20 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 
 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 
 АТ "Перший Український Міжнародний Банк" 
2) МФО банку 
 334851 
3) Поточний рахунок 
 UA063348510000000002600792438 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком уіноземній валюті 
 АТ "Перший Український Міжнародний Банк" 
5) МФО банку 
 334851 
6) Поточний рахунок 
 UA063348510000000002600792438 
 
17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію 

 Орган, який наклав 
штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про 

виконання 

1 ППР №0063175006, 
21.05.19 

Головне управління 
ДФС у Запорізькій 

області 

штраф у розмірі 170 
грн за несвоєчасне 
подання звіту про 

суми податкових пільг 
за 2018 рік 

Штраф у сумі 170 грн  
сплачено повністю у 
законодавчо 
встановлений термін 

Примітки: 
 

2  798-СХ-3-Е, 10.01.19 НКЦПФР штраф у розмірі 340 
грн за розміщення не в 

повному обсязі 
інформації в 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР 

Штраф у сумі 340 грн 
сплачено повністю у 
законодавчо 
встановлений термін 

Примітки: 
 



3 799-СХ-3-Е, 10.01.19 НКЦПФР штраф у розмірі 340 
грн за опублікування 
не в повному обсязі 

інформації 

Штраф у сумі 340 грн 
сплачено повністю у 
законодавчо 
встановлений термін 

Примітки: 
 

4 800-СХ-3-Е, 10.01.19 НКЦПФР штраф у розмірі 340 
грн за подання не в 

повному обсязі 
інформації до 

НКЦПФР 

Штраф у сумі 340 грн 
сплачено повністю у 
законодавчо 
встановлений термін 

Примітки: 
 

 
XІ. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
За звітний період змін у структурі Товариства не відбувалося.  
Товариство продовжувало працювати за основним видом діяльності  "Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах". 
Товариство у своєму складі має: два конструкторських відділа по проектуванню гідромеханічного обладнання 
ГМО-1,3; конструкторський відділ по проектуванню вантажно підйомних механізмів та кранів ГМО-2; сектор 
натурних інструментальних обстежень обладнання гідротехнічних споруд; відділ монтажного проектування ПОР; 
відділ електрообладнання; розрахунково-технологічний відділ; відділ адміністративно-управлінського персоналу;  
експлуатаційно-технічний відділ. 
Всі структурні підрозділи розташовані в м. Запоріжжі за адресом бул. Вінтера, 26. Відокремлених підрозділів, 
філій, дочірних підприємств, представництв Товариство не має. 
Крім того, Товариство має підрозділ, який не є відокремленою філією і входить до складу Товариства - літню базу 
відпочинку, що розташована за адресом Запорізька обл., Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Коса Федотова, 
б.121. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельнність працівників за звітний період складає 112 осіб  
Середня численність позаштатних працівників і осіб, які працюють за сумісництвом - 1 
Чисельність працівників, що працюють на умовах неповного  робочого часу -  12 
Фонд оплати праці в звітному році склав - 15160,3  тис.грн, що на 17,9% менше фонду оплати праці а попередній 
рік. Зменшення ФОП зумовлено тим, що в поточному році було зменшено загальна сума премій та додаткових 
виплат. 
Кадрова програма Товариства спрямована на залучення фахівців відповідного рівня спеціалізації, а також залучення 
молодих фахівців - випускників вищих учбових закладів - інженерів - механіків 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  
зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, 
позиції емітента в структурі об'єднання 
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить зіншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому 
вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку,інші цілі) та отриманий фінансовий результат 
за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Товариство не проводить спільну  діяльність з іншими підприємствами 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та 
результати цих пропозицій 
За звітний період не надходило пропозицій від третіх осіб щодо реорганізації Товариства 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 



обліку та оцінки вартості фінансовихінвестицій тощо) 
Облікова політика підприємства обумовлена в наказі № 1 від 04.01.2018 року Бухгалтерський облік ведеться 
автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999 року № 996-ХІУ р., з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку і з використанням 
концептуальної основи, передбаченої Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку. 
Базою оцінки для визнання вартості основних засобів є первісна історична вартість. Основним засобом визнається 
актив, якщо очікуваний строк корисного використання більше 1 року та вартістю більше 6000 грн. Активи, строк 
використання яких більше одного року а вартість менше 6000 грн - визнаються малоцінними необоротними 
матеріальними активами. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом з 
визначеннями строку корисного використання. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у 
розмірі 100% первісної вартості у першому місяці використання. 
Довгострокових інвестицій підприємство не має. Поточні фінансові інвестиції являють собою короткострокові 
вклади на депозитних рахунках в обслуговуючому банку. 
Облік запасів ведеться відповідно до П(с)БО 9 Запаси. Запаси обліковуються за собівартістю, в яку включається 
вартість запасів, витрати на  придбання, доставку та переробку. При передачі запасів у виробництво та на 
реалізацію використовується метод ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів. Протягом звітного 
періоду методи оцінки не змінювалися. 
Касові та банківські операції  здійснюються у відповідності з вимогами чинного законодавства.  
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10 Дебіторська заборгованість  
В балансі підприємства дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю. Дебіторська 
заборгованість складається з дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської 
заборгованості.  
Резерв сумнівних боргів розраховується методом "абсолютної суми" шляхом аналізу платоспроможності кожного 
конкретного дебітора. 
Власний капітал відображається в балансі  одночасно з відображенням активів та зобов'язань, які приводять до 
його зміни.  
Доход визнається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення 
власного капіталу підприємства. Облік доходів ведеться відповідно до П(с)БО 15 Доходи. Критерії визнання 
доходів застосовуються окремо по кожній операції. 
При визначенні всіх видів доходів використовується метод нарахувань. 
Собівартість проектно-конструкторських робіт формується згідно вимог П(с)БО 16 і до неї відносяться такі витрати 
як: прямі матеріальна витрати; прямі витрати на оплату праця з відрахуваннями на соціальна заходи; амортизація 
основних засобів; витрати на обслуговування виробничого процесу, на охорону праці, техніку безпеки та інші. 
Враховуючі специфіку послуг, пооб'єктний облік затрат на підприємстві не ведеться. Всі понесені витрати 
визнаються витратами поточного періоду. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та 
грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надаєтьсяінформація про загальну 
суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва 
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, 
які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;інформацію про особливості 
стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових 
технологій, нових товарів, його становище на ринку;інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості 
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі 
якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом 
отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основний вид діяльності Товариства - це надання послуг з розробки проектно-конструкторської та 
нормативно-технічної документації механічного устаткування, спеціальних вантажопідйомних механізмів і 
металоконструкцій гідротехнічних споруд ГЕС, ГАЕС, ТЕС, ГРЕС, АЕС. Дохід від проектно-конструкторської 
діяльності за 2019 р склав - 31 851,3 тис.грн, що складає 89,6% від загальної суми операційних доходів.  Об'єм 
виконаної проектно-конструкторської документації за звітний період - 6 478 листів формату А1. Середня ціна 
розробки одного формату А1 - 4 916 грн. Дохід від проектно-кострукторської діяльності за звітний період 
збільшився на 17% в порівнянні до попереднього періоду.  
Основні ринки збуту це Україна, Російська федерація, країни СНД,  Африка. 
69,1 % отриманого доходу чи 22 022,2 тис грн. - це дохід від експорту проектно-конструкторської документації, в 
тому числі ГЕС ГЕРПД (Ефіопія) - 37%, ЗАТ "Гідростальконструкція" (Російська Федерація0 - 26%,. 
Основні клієнти - це заводи-виробники обладнання, енергобудівні і енергогенеруючі компанії, а саме ПрАТ 



"Укргідроенерго", ГЕС та ГАЕС Дніпровського каскаду, ДП "Укрводшлях"     
Послуги з розробки проектно-технічної документації не залежать від сезонних змін. 
Існує перспективність виконання послуг з розробки проектно-технічної документації.  
Основні ризики в діяльності емітента - це зниження або повна відсутність інвестицій у сферу гідроенергетики. 
Товариство проводить заходи що до зменшення ризиків шляхом збільшення ринків збуту. 
Захист своєї діяльності Товариство організовує відповідно до законодавства України.  
Розширення виробництва не планується, збереження існуючого обсягу виробництва планується за рахунок 
розширення ринків збуту. 
Особливість продукції полягає в тому, що проектно-конструкторські розробки не мають реального самостійного 
попиту, а реалізуються у складі виготовленого заводами обладнання 
Продукція передається Замовникам, на підставі господарських договорів. 
Особливості стану розвитку галузі полягають у тому, що відбувається перехід від будівництва нових об'єктів до 
модернізації раніше побудованих. 
Впровадження нових технологій це впровадження сучасних методів виконання проектних розробок (3-Д 
моделювання). 
Через обмежений ринок збуту конкуренція на Україні невисока. На міжнародному ринку ступінь конкуренції 
високий. Основні конкуренти: проектні організації Німеччини, Франції. 
В перспективних планах розвитку - збільшення об'єму участі в роботах по реконструкції механічного обладнання 
існуючих ГЕС країн СНД 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значніінвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 
включаючи суттєві умови придбання абоінвестиції, їх вартістьі спосіб фінансування  
За період з 2015 по 2019 роки первісна вартість основних засобів збільшилася на 1394,8 тис.грн., у тому числі 
придбано нових ОЗ - 1846,6 тис.грн та вибуло - 451,8 тис.грн. 
Вибуття пов'язано з ліквідацією та продажом ОЗ, які повністю зношені та подальше використання яких економічно 
не доцільно. Продано було два транспортних засоби, залишковою вартістю 0 (нуль) гривень, а саме в 2015 році - 
транспортний засіб первісною вартістю - 44,6 тис.грн, в 2018 - транспортний засіб первісною вартістю - 31,1 
тис.грн. Доход від реалізації транспортних засобів склав 23,0 тис.грн. За останні п'ять років були ліквідовані ОЗ та 
МНМА подальше використання яких було не можливе на загальну суму - 376,1 тис.грн,  в тому числі: 2015 р - 
114,3 тис.грн, 2016 р. - 64,1 тис.грн., 2017 р. - 148,3 тис.грн, 2019 р. - 49,1 тис.грн Серед ліквідованих ОЗ 75% 
приходить на комп'ютери використання яких неможливо з причин морального та технічного старіння. 
Основні придбання:  
- 2015 рік - комп'ютери - 66,6 тис.грн, офісне обладнання - 16,0 тис.грн, 
- 2016 рік - комп'ютери - 132,9 тис.грн, прибори - 15,7 тис.грн,  МНМА - 113,0 тис.грн 
- 2017 рік - комп'ютери - 360,6 тис.грн, техніка для тиражування- 25,3 - офісне обладнання - 111,5 тис.грн, 
меблі - 207,9 тис.грн, МНМА - 324,3 тис.грн 
- 2018 рік - комп'ютери - 43,7 тис.грн., офісне обладнання - 117,0 тис.грн., МНМА - 106,6 тис.грн. 
- 2019 рік - комп'ютери - 9,4 тис.грн., МНМА - 58,2 тис.грн 
Всі основні засоби за останні п'ять років придбавалися за власні кошти Товариства. 
Суттєві умови придбання відсутні.  Значні інвестиції Товариство не планує. Придбання будуть пов'язані з заміною 
ОЗ непригідних до подальшого використання або морально застарілих на нові сучасні об'єкти. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження 
основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 
активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, 
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 
завершення 
В господарській діяльності Товариство використовує власні основні засоби. Основних засобів в операційній оренді, 
взятих в фінансовий лізинг та в заставі не має. Обмежень на використання основних засобів не має. Зобов'язань, 
пов'язаних з придбанням основних засобів не має. 
Господарська діяльність, пов'язана з розробкою проектно-конструкторської документації проводиться в офісній 
будівлі загальною площею 2880 кв. м, розташованою за адресою м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.26. Будівля 
належить Товариству на правах власності та розташована на земельній ділянці площею 0,3 га. яка належить 
Товариству на підставі права постійного користування землею згідно рішення виконавчого комітету Запорізької 
міської ради від 29.10.1998 р № 592/73. На земельній ділянці також розташовані власні гаражі для автотранспорту. 
Будівля обладнана власними основними засобами необхідними для ведення господарської діяльності, а саме: меблі, 
офісне обладнання, комп'ютерна техніка, техніка для тиражування.  
Частина адміністративної будівлі, загальною площею 548,4 кв.м. здається в оренду. 



Первісна вартість основних засобів, розташованих за адресою м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 26 на кінець 
звітного року становить - 6535,9 тис.грн, залишкова вартість - 3032,0 тис. грн, сума нарахованого зносу за звітний 
період - 384,0 тис.грн. Ступінь зносу 53,6%. Ступінь використання не розраховується. 
Крім того Товариство володіє основними засобами, що розташовані на території бази відпочинку, яка знаходиться 
за адресою Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вулиця Коса Федотова, 121. База відпочинку 
розміщена на земельній ділянці, яка  використовується у господарській діяльності на підставі договору оренди. 
Основні засоби на території бази відпочинку це - споруди для літнього відпочинку, меблі, інструменти та 
господарчий інвентар, МНМА. Первісна вартість на кінець звітного року - 4572,0 тис.грн, залишкова вартість на 
кінець періоду - 2351,0 тис.грн, сума нарахованого зносу за 2019 р - 125,1 тис.грн. Ступінь зносу 48,6%. Ступінь 
використання не розраховується. 
Всі основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. 
Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні. 
На найближчий час Товариство не планує капітального будівництва. В подальшому планує за власні кошти 
Товариства продовжити модернізацію комп'ютерної та техніки для тиражування, заміни офісного обладнання не 
пригідного для подальшого використання.  
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
Основна проблема, що впливає на діяльність емітента - висока конкуренція в галузі. Ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень - вище середньої. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних 
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фінансування діяльності емітента здійснюється за власні кошти. Робочого капіталу для поточних потреб 
підприємства достатньо. Чистий робочий капітал збільшився на 670,9 тис. грн і склав 5328,0 тис.грн. Позитивне 
значення говорить про фінансову стабільність, гнучкість та незалежність підприємства. На думку фахівців 
Товариства покращення ліквідності можливо шляхом збільшення об'ємів послуг з розробки 
проектно-конструкторської документації. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Загально вартість укладе них, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 13 
520,3  тис.грн. Термін виконання зобов'язань за даними договорами у наступні звітні періоди. Очікуваний 
прибуток від виконання цих договорів - 945 тис.грн. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 
поліпшення фінансового стану, описістотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в 
майбутньому) 
В подальшому планується збільшити об'єми розробок модернізації раніше побудованих  гідротехнічних споруд на 
території України и зарубіжжя. Для подальшої діяльності емітента істотним фактором може бути покращення 
інвестиційної активності в гідроенергетичній галузі в Україні і за її межами. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік 
емітент не виконує  дослідних робіт та розробок 
 
Іншаінформація, яка може бутиістотною для оцінкиінвестором фінансового стану та результатів діяльності 
емітента, у тому числі, за наявності,інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні 
три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Інформація про результати фінансово - господарської діяльності емітента за останні три роки:  
за 2017 рік нерозподілений прибуток - 1033 тис. грн., чистий прибуток - 765 тис. грн. 
за 2018 рік нерозподілений прибуток - 797,6 тис. грн., чистий прибуток - 570,3 тис. грн. 
за 2019 рік нерозподілений прибуток - 115 тис. грн., чистий прибуток - 12 тис. грн. 
Аналіз динаміки загального рівня фінансового стану Товариства за останні три роки показує гідний рівень 
платоспроможності, рентабельності фінансової стійкості  та ділової активності. Існує припущення щодо подальшої 
безперервної діяльності підприємства та отримання економічних вигід. 
 



 
ІV.інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Загальні збори акціонери згідно реєстру  
Наглядова рада за рішенням  зборів акціонерів кількісний 

склад  - 5 осіб: а саме Голова Наглядової 
ради та чотири члена Наглядової ради 

Шайтанов Михайло Володимирович, 
Глотов Володимир Леонідович,  

Сорока Тетяна Георгіївна 
Майоров Віктор Федорович,  

Трет'яков Михайло Володимирович 
 

Правління згідно Статуту правління складається з 3 
осіб, а саме: голова Правління, заступник 

голови Правління, член Правління 

Шубін Валерій Михайлович - Голова 
Правління 

Бабич Анатолій Борисович - заступник 
Голови правління 

Риженкова Ірина Олександрівна - член 
Правління 

 
Ревізійна комісія згідно Статуту Товариства Ревізійна 

комісія складається з 3 осіб 
Оніщенко Валентина Іванівна 

Кім Тетяна Вікторівна 
Холоденко Сергій Едуардович 

 
 

V.інформація про посадових осіб емітента 
1.інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шайтанов Михайло Володимирович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1962 
5) Освіта 
 вища, Московський інженерно-будівельний інститут ім. В.В. Куйбишева, гідротехнічне будівництво 
річкових споруд і гідроелектростанцій. 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Трест Гідромонтаж", 1027739318815, директор по проектним роботам 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.18, обрано 3 роки 
9) Опис 
 За рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 р (протокол №29) обрано терміном на 3 
роки на посаду члена Наглядової ради Шайтанова Михайла Володимировича, громадянина Російської Федерації. 
На річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р перевибори Наглядової ради відбулися у зв'язку з достроковим 
припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу на вимогу акціонера - юридичної особи АТ 
"Трест Гідромонтаж" (ІОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд 37). 
Член Наглядової ради Шайтанов М.В. є представником акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж".  
За рішенням Наглядової ради від 26 лютого 2019 року (протокол №1) Шайтанова М.В. обрано головою Наглядової 
ради.  
Не знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Займає посаду директора по проектним роботам АТ "Трест 
Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37). 
Як член Наглядової ради працює за цивільно - правовим договором. Винагороду не отримує. 
Протягом останніх п'яти років займав посади: заступника директора з економіки та організації робіт, директора по 
проектним роботам. Член Наглядової ради є представником акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" 
(ОГРН 1027739318815, Російська Федерація), який володіє 60,0% від загальної кількості акцій. Посадова особа не 
має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 



1) Посада 
 член Наглядової ради 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Глотов Володимир Леонідович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 вища, Запорізький державний технічний університет, факультет підйомно-транспортних, будівельних, 
дорожніх машин та обладнання 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь",, 00130234,  заступник завідуючого відділом підйомно-транспортного 
обладнання 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.18, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Глотов В.Л. був повторно обраний терміном на три  роки на посаду члена Наглядової ради на річних 
Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р (протокол №29). 
На посаді члена НР знаходиться 5 років, починаючи з лютого 2014 року не одноразово переобирався членом НР. 
На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв'язку з достроковим 
припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу на вимогу акціонера - юридичної особи АТ 
"Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37). 
Як член Наглядової ради попереднього складу, який був обраний 24.04.2017 р. (протокол № 28), Глотов В.Л. був 
відкликаний та склав повноваження члена НР. 
Акціонером - юридичною особою ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 
26), який володіє 30,016495% простих іменних акцій, було  внесено кандидатуру Глотова Володимира Леонідовича 
для повторного обрання членом Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р (протокол 
№29). 
Глотов Володимир Леонідович -  член Наглядової ради - представник акціонера - юридичної особи ТОВ 
"Проектгідроиех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 26), який володіє 30,016495% простих 
іменних акцій. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду завідуючого відділом ПТО-2.  
Як член Наглядової ради працював згідно цивільно-правового договору і винагороду не отримував. 
На протязі останніх п'яти років працював завідуючим сектором, заступником завідуючого відділом. Інших посад на 
інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 член Наглядової ради 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сорока Тетяна Георгіївна 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1959 
5) Освіта 
 вища, Одеській гідрометеорологічний інститут, інженер-гідролог, запорізька державна академія, облік та 
аудит 
6) Стаж роботи (років) 
 38 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", 00130234, заступник головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.18, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Сорока Тетяна Георгіївна  була повторно обрана терміном на три  роки на посаду члена Наглядової ради 
на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р (протокол №29). 
Сорока Т.Г. не одноразово переобирався членом НР, на посаді члена НР знаходиться  починаючи з 2008 року. 



На річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р перевибори Наглядової ради відбулися у зв'язку з достроковим 
припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу на вимогу акціонера - юридичної особи АТ 
"Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37). 
Як член Наглядової ради попереднього складу, який був обраний 24.04.2017 р. (протокол № 28), Сорока Т.Г. була 
відкликана та склала повноваження члена НР. 
Акціонером - юридичною особою ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 
26), який володіє 30,016495% простих іменних акцій, було  внесено кандидатуру Сороки Тетяни Георгіївни для 
повторного обрання членом Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р (протокол №29). 
Сорока Тетяна Георгіївна -  член Наглядової ради - представник акціонера - юридичної особи ТОВ " 
Проектгідромех " (ЄДРПОУ 35672698 м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 26), який володіє 30,016495% простих 
іменних акцій. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду завідуючого планово-економічного відділу. Інших 
посад на інших підприємствах не обіймає. 
Як член Наглядової ради працює згідно цивільно-правового договору и винагороду не отримує. 
Протягом останніх п'яти років займала посаду завідуючого планово-економічного відділу 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 член Наглядової ради 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Майоров Віктор Федорович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1944 
5) Освіта 
 вища, Калінінський політехнічний інститут, інженер-механік 
6) Стаж роботи (років) 
 49 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Трест Гідромонтаж", 1027739318815, АТ "Трест Гідромонтаж", 1027739318815, Протягом останніх 
п'яти років обіймав посади: заступник генерального директора по виробництву - головний інженер. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 17.12.19, обрано 2 роки 4 місяці 
9) Опис 
 17 грудня 2019 року  Товариство отримало від акціонера - юридичної особи  АТ "Трест Гідромонтаж" 
(ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37), який володіє 60,0001% 
акцій, повідомлення про відкликання  своїх представників у складі Наглядової ради, яка була обрана на річних 
загальних зборах 25.04.2018 р. та призначення нових представників. 
Майорова В.Ф. призначено членом Наглядової ради - представником  акціонера  АТ "Трест Гідромонтаж" ( ОГРН 
1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37) на строк до 30 квітня 2021 
року. 
Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з Товариством. 
Займає посаду директора з техпереозброєння та реконструкції АТ "Трест Гідромонтаж"  ( ОГРН 1027739318815, 
Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37) 
Як член Наглядової ради  працює на підставі цивільно-правового договору. Винагороду не отримує. 
Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник генерального директора з виробництва, головний 
інженер.  
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася.. 
 
1) Посада 
 член Наглядової ради 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Трет'яков  Михайло Володимирович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1969 
5) Освіта 
 вища, Уральська державна юридична академія6, юриспруденція 
6) Стаж роботи (років) 



 26 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Трест "Гідромонтаж", 1027739318815, заступник директора  з правового забезпечення 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 17.12.19, обрано 2 роки  4 місяці 
9) Опис 
 17 грудня 2019 року  Товариство отримало від акціонера - юридичної особи  АТ "Трест Гідромонтаж" 
(ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37), який володіє 60,0001% 
акцій, повідомлення про відкликання  своїх представників у складі Наглядової ради, яка була обрана на річних 
загальних зборах 25.04.2018 р. та призначення нових представників. 
Третьякова Михайла Володимировича  призначено членом Наглядової ради - представником  акціонера  АТ 
"Трест Гідромонтаж" ( ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37) 
на строк до 30 квітня 2021 року. 
Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з Товариством. 
Займає посаду заступник директора  з правового забезпечення АТ "Трест Гідромонтаж"  ( ОГРН 1027739318815, 
Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд.37) 
Як член Наглядової ради  працює на підставі цивільно-правового договору. Винагороду не отримує. 
Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник генерального директора, головний фахівець з 
претензійно-позовної роботи, заступник директора з правового забезпечення 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 Голова Правління 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шубін Валерій Михайлович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1943 
5) Освіта 
 вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, промислове та цивільне будівництво 
6) Стаж роботи (років) 
 55 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", 00130234, Голова Правління 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.12.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 20 грудня 2019 року за рішенням Наглядової ради (протокол №9)  повторно було обрано на новий термін 
Головою Правління АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь"  Шубіна Валерія Михайловича. Рішення про обрання Голови 
Правління Наглядовою радою було прийняте у зв'язку з закінченням трирічного терміну повноважень попереднього 
складу Правління.  
Протягом останні п'яти років Шубін В.М. займав посаду Голови Правління АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь". 
Шубін В.М. перебуває на посаді Голови правління з 2007 року. 
Як Голова Правління працює на умовах трудового договору. За звітний рік отримав винагороду у розмірі 995,1 
тис.грн 
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 заступник Голови Правління 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бабич Анатолій Борисович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1952 
5) Освіта 
 вища, Запорізький машинобудівний інститут, під'йомно-транспортні машини та обладнання 
6) Стаж роботи (років) 
 53 



7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", 00130234, заступник головного інженера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.12.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 20 грудня 2019 року за рішенням Наглядової ради (протокол №9)  повторно було обрано на новий термін 
Заступником Голови Правління АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" Бабича Анатолія Борисовича.  
Рішення про обрання Заступника Голови Правління Наглядовою радою було прийняте у зв'язку з закінченням 
трирічного терміну повноважень попереднього складу Правління. 
Протягом останніх  п'яти років Бабич А.Б. займав посаду Заступника Голови Правління АТ "СПКТБ 
"Запоріжгідросталь". Бабич А.Б. перебуває на посаді заступника Голови Правління починаючи з 2013 р. 
Як заступник Голови Правління працює на умовах трудового договору. За звітний рік отримав винагороду у розмірі 
776,4 тис.грн 
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 член Правління, головний бухгалтер 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Риженкова Ірина Олександрінв 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1962 
5) Освіта 
 вища, Запорізький індустріальний інститут, промислове та громадське будівництво, Запорізька інженерна 
державна академія, облік та аудит 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", 00130234, заступник головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.12.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 20 грудня 2019 року за рішенням Наглядової ради (протокол №9)  повторно було обрано на новий термін 
члена Правління АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" Риженкову Ірину Олександрівну. Рішення про обрання члена 
Правління Наглядовою радою було прийняте у зв'язку з закінченням трирічного терміну повноважень попереднього 
складу Правління. 
Протягом останніх  п'яти років Риженкова І.О. займає посаду члена Правління АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь". 
Риженкова І.О. перебуває на посаді члена Правління починаючи з 2008 р. 
Як член Правління працює на умовах трудового договору. За звітний рік отримала винагороду у розмірі 776,4 
тис.грн Згідно наказів №49К від 31.03.2008, №118К від 02.09.2010, №160К від 23.12.2013, №161-К від 20.12.2016, 
№101-К від 24.12.2019 постійно виконує обов'язки головного бухгалтера.   
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
 
1) Посада 
 член Ревізійної комісії 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Оніщенко Валентина Іванівна 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1960 
5) Освіта 
 вища, Запорізький індустріальний інститут, економіка та організація підприємств 
6) Стаж роботи (років) 
 41 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", 00130234, бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



 23.04.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Повторно обрано терміном на три роки на посаду члена Ревізійної комісії на річних Загальних зборах 
акціонерів 25.04.2018 р . протокол №29. Обрано до складу ревізійної комісії за пропозицією акціонера - юридичної 
особи ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 35672698, м.Запоріжжя, бул. Вінтера, буд.26). 
23.04.2019 року за пропозицією акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 
Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37) загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та відкликання з посади Оніщенко 
Валентину Іванівну. На цих же зборах вона. була повторно обрана членом Ревізійної комісії нового складу. 
Пропозиція на обрання Оніщенко Валентини Іванівни членом Ревізійної комісії була внесена акціонером - 
юридичною особою ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 35672698, м.Запоріжжя, бул. Вінтера, буд.26), який володіє 
30,016495% від загальної кількості акцій. Починаючи з 2010 року неодноразово обиралася членом РК. Перебуває на 
посаді члена РК 9 років,. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Займає посаду бухгалтера. Як член Ревізійної комісії працює 
згідно цивільно-правового договору и винагороду не отримує. 
Протягом останніх п'яти років займала посаду бухгалтера. 
Інших посад на інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася 
 
1) Посада 
 член Ревізійної комісії 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кім Тетяна Вікторівна 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1963 
5) Освіта 
 вища, Далекосхідний технічний інститут рибної промисловості і господарства, за спеціальністю 
"Бухгалтерський облік" 
6) Стаж роботи (років) 
 34 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "ТЕК Мосенерго", 1077763217894, заступник головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 23.04.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 За рішенням річних Загальних зборів акціонерів вид 23.04.2019 протокол №30 Кім Тетяну Вікторівну 
обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревізійної комісії.  
Вибори нового складу Ревізійної комісії на річних зборах акціонерів відбулися у зв'язку з тим, що акціонер - 
юридична особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська 
набережна, буд 37), що володіє пакетом акцій у розмірі 60%, вимагав дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії та відкликання їх з посади. 
 Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з Товариством. Як член Ревізійної комісії працює згідно 
цивільно-правового договору. Винагороду не отримує. 
 Кім Тетяна Вікторівна є громадянкою Російської Федерації. Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ 
"ТЕК Мосенерго"  (ОГРН 1077763217894, 101000, м.  Москва, перевулок Огородня Слобода, 5а). 
 Протягом останніх п'яти років займала посади директора інституту економіки та управління, завідуючої кафедри 
економіки, заступника головного бухгалтера. 
Член Ревізійної комісії є представником акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж"  (ОГРН 
1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карами шевська набережна, буд. 37), який володіє пакетом 
акцій у розмірі 60,0001% вид загальної кількості акцій. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корислива та посадові злочини 



1) Посада 
 член Ревізійної комісії 
2) Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Холоденко Сергій Едуардович 
3)ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1985 
5) Освіта 
 Вища, Московський енергетичний інститут,  Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі 
6) Стаж роботи (років) 
 13 
7) Найменування підприємства,ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Трест Гідромонтаж", 1027739318815, заступник начальника управління з бізнес планування 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 23.04.19, обрано 3 роки 
9) Опис 
 За рішенням річних Загальних зборів акціонерів вид 23.04.2019 протокол №30 Холоденко Сергій 
Едуардович  обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревізійної комісії.  
Вибори нового складу Ревізійної комісії на річних зборах акціонерів відбулися у зв'язку з тим, що акціонер - 
юридична особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, Карамишевська 
набережна, буд 37), що володіє пакетом акцій у розмірі 60%, вимагав дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії та відкликання їх з посади. 
 Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з Товариством. Як член Ревізійної комісії працює згідно 
цивільно-правового договору. Винагороду не отримує. 
Холоденко Сергій Едуардович є громадянином Російської Федерації. Займає посаду заступника начальника 
управління по бізнес-плануванню АТ "Трест Гідромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. 
Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37)  
Протягом останніх п'яти років займав посади економіст, провідний економіст, начальник планово-економічного 
відділу, начальник управління планування інвестицій, начальник управління економіки та фінансів. 
Член Ревізійної комісії є представником акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж"  (ОГРН 
1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37), який володіє пакетом 
акцій у розмірі 60,0001% від загальної кількості акцій. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини 
 
 



2.інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

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

юридичної особи  

ідентифікаційний код юридичної 
особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Простііменні Привілейо-ванііменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Голова Наглядової 
ради 

Шайтанов Михайло 
Володимирович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Глотов Володимир 
Леонідович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради 

Сорока Тетяна 
Георгіївна 

 10 0,001137 10 0 

член Наглядової 
ради 

Майоров Віктор 
Федорович 

 1 0,000113 1 0 

член Наглядової 
ради 

Трет'яков  Михайло 
Володимирович 

 0 0 0 0 

Голова Правління Шубін Валерій 
Михайлович 

 117 0,01331 117 0 

заступник Голови 
Правління 

Бабич Анатолій 
Борисович 

 9 0,001024 9 0 

член Правління, 
головний бухгалтер 

Риженкова Ірина 
Олександрінв 

 10 0,001138 10 0 

член Ревізійної 
комісії 

Оніщенко 
Валентина Іванівна 

 12 0,001365 12 0 

член Ревізійної 
комісії 

Кім Тетяна 
Вікторівна 

 0 0 0 0 

член Ревізійної 
комісії 

Холоденко Сергій 
Едуардович 

 0 0 0 0 

Усього 159 0,018087 159 0 
 



VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
У 2020 році емітент планує розширяти ринки збиту.   Продовжить обстеження механічного обладнання та 
розробку проектно-конструкторської документації з модернізації гідроелектростанцій і судохідних шлюзів 
Дніпровського  та Дністровського каскадів, приступить до реалізації проекту будівництва Каховської ГЕС-2. Для 
республіки Узбекистан продовжить проектування для ГЕС Пскем і модернізації Фархадскої ГЕС. В Грузії 
продовжать реалізовуватися проекти будівництва Мткварі ГЕС та модернізації Інгурі ГЕС. В Екваторіальній Гвінеї 
продовжиться авторський нагляд за виготов-ленням та монтажем обладнання на ГЕС Сендже. Триває проектування 
облад-нання для ГЕС ГЕРДП в Ефіопії. Ведуться проектні опрацювання для участі в те-ндерах на будівництво 4-х 
ГЕС в Узбекистані, ГЕС в Панамі. 
 
2.інформація про розвиток емітента 
За звітний період Товариство продовжило надання послуг за основним видом діяльності - розробка 
проектно-конструкторської документації. Обсяг виконаних робіт збільшився на 20%. Основні ринки збуту - 
Україна, Росія, країни СНД, Південна Америка, Африка. В 2019 році виконувалися роботи для Грузії та Росії. 
 
3.інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стануі доходів або витрат емітента, 
зокремаінформацію про: 
укладені деривативи або вчинені правочини щодо похідних цінних паперів відсутні та не впливають на оцінку його 
активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування 
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 
підтвердження і простежування). 
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. 
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики 
виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 
o ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик 
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 
o ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності 
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за 
більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 
o кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань 
контрагентами (дебіторами). 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових 
потоків 
Ринковий ризик 
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних 
фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має 
кредитів. 
Ризик втрати ліквідності 
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження 
встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 
здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, 



які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності. 
Кредитний ризик 
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде 
здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. 
Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити 
заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний 
ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування 
ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 
- нестабільність, суперечливість законодавства; 
- непередбачені дії державних органів; 
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 
- непередбачені дії конкурентів. 
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації 
ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У 
зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб абоінший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 
перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" на фондових біржах не торгуються, 
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому 
пункті кодекси не наводяться. 
Емітент в своїй діяльності користується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням 
НКЦПФР №955 від 22.07.2014 р. 
(https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-prіntsіpv-korporatіvnogo-upravlnnya/) 
 
вся відповіднаінформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги 
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені 
законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 
визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: 
http://hydrosteelproject.com та будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах 
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 
управління такий емітент відхиляєтьсяі причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не 
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або 
третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управління. 
 



3)інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
X  

Дата проведення 23.04.19 
Кворум зборів 97,86 
Опис Чергові річні  збори були скликані Наглядовою радою. Наглядова рада затвердила проект 

порядку денного чергових загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
річних Загальних зборах акціонерів. 
4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за результатами 
розгляду звіту. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за 
результатами розгляду звіту. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність 
Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. 
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування). 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на 
підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Пропозиції до проекту порядку денного не вносилися. 
На зборах були прийняті рішення: 
1.  Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Поліщук О.І., член 
лічильної комісії - Помаз А.А. Повноваження лічильної комісії припинити після 
закінчення цих зборів акціонерів і підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з 
цими зборами. 
2. Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в послідовності, передбаченій 
Порядком денним, фіксацію розгляду питань технічними засобами не здійснювати. 
Доповіді до 15 хвилин,  ви-ступи до 5 хвилин. Голосування з усіх питань Порядку 
денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос, окрім 
проведення кумулятивного голосування. Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 
3. Бюлетені для голосування засвідчуються у момент видачі акціонерові (його 
представни-кові), який реєструється для участі у річних Загальних зборах акціонерів. 
Завірення бюлетеня для голосування відбувається шляхом підписання членом 
Реєстраційної комісії (особистий підпис та ПІБ). Бюлетень повинен містити напис: 
"Завірено. Член Реєстраційної комісії (ПІБ, підпис)". Якщо бюлетень для кумулятивного 
голосування складається з декількох листів, завіряється кожен лист такого бюлетеня. У 
разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії (Реєстраційній комісії) 
робиться відмітка з вка-зівкою підстав про його недійсність. Відмітка про недійсність 
бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лі-чильної комісії (Реєстраційній комісії) 
(ПІБ, підпис). 
4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Правління 
Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності 
Товариства. 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової 
Ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам 
діяльності Товариства. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної 
комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною. 
7. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити. 
8. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік 
отри-мано прибуток у розмірі 570,3 тис. грн., який залишається на розвиток виробництва. 
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2018 



році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 
2018 рік не нараховувати і не виплачувати. 
9. Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.  
10. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, обраних на 
Загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р. протокол № 29. Членів Ревізійної комісії Кокіну 
Д.М., Онищенко В. І., Шок О. Ю.  відкликати. 
11. У склад Ревізійної комісії обрані особи: 
- Кім Тетяна Вікторівна 791173 
- Онищенко Валентина Іванівна 791681 
- Холоденко Сергій Єдуардович 791174 
12.  Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної 
комісії Товариства шляхом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до 
договору. Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії відповідно до 
укладених цивільно - правових договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені 
Приватного акціонерного това-риства "СПКТБ "Запоріжгідросталь" з членами Ревізійної 
комісії Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михайловича. 
 
 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 

Дата проведення 17.12.19 
Кворум зборів 96,52 
Опис Позачергові загальні збори акціонерів були скликанні за рішенням Наглядової ради. 

Наглядова рада затвердила проект порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 
3. Прийняття Статуту Товариства у новій редакції. 
4. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
Пропозиції до проекту порядку денного не вносилися. 
На зборах були прийняті рішення:  
1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Поліщук О.І., член 
лічильної комісії - По-маз А.А.. Повноваження лічильної комісії припинити після 
закінчення позачергових зборів акціонерів і підписання усіх необхідних документів, 
пов'язаних з цими зборами. 
2. Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в послідовності, передбаченій 
Порядком денним, фіксацію розгляду питань технічними засобами не здійснювати. 
Доповіді до 15 хвилин,  виступи до 5 хвилин. Го-лосування з усіх питань Порядку 
денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос.  Довідки, 
оголошення - після закінчення зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються у момент 
видачі акціонерові (його представникові), який реєструється для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів. Завірення бюлетеня для голосування відбувається шляхом 
підписання членом Реєстраційної комісії (особистий підпис та ПІБ). Бюлетень повинен 
містити напис: "Завірено. Член Реєстраційної комісії (ПІБ, підпис)". Якщо бюлетень для 
голосування складається з декількох листів, завіряється кожен лист такого бюлетеня. У 
разі не-дійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії (Реєстраційній комісії) 
робиться відмітка з вказівкою пі-дстав про його недійсність. Відмітка про недійсність 
бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лічильної комісії (Реєстраційній комісії) 
(ПІБ, підпис). 
3. Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту у новій редакції. Доручити Голові 
позачергових Загальних зборів акціоне-рів від 17 грудня 2019 року підписати Статут 
Товариства в новій  редакції і провести державну реєстра-цію Статуту в новій редакції. 
4. Затвердити Положення про Наглядову раду товариства. Доручити Голові позачергових 
Загальних зборів Товариства підписати положення від імені Товариства. 
 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 



Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(зазначити) 

 

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

 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій  X 

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

 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

бюлетенями для голосування (відкрите голосування) 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їхініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10і більше відсотків простих акцій товариства   

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення:  
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:  
 
4)інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 5 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 



 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) комітети не створювалися 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище,ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так Ні 

Шайтанов Михайло 
Володимирович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  
Глотов Володимир Леонідович член Наглядової ради  X 
Опис:  
СорокаТетяна Георгіївна член Наглядової ради  X 
Опис:  
Майоров Віктор Федорович член Наглядової ради  X 
Опис:  
Трет'яков Михайло 
Володимирович 

член Наглядової ради  X 

Опис: На чергових загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р. був обраний новий 
склад Наглядової ради , а саме були обрані: Шайтанов М.В., Плякін В.В. та 
Сірих В.П. - представники акціонера- юридичної особи АТ "Трест 
Гідромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, Карамишевська 
набережна, буд.37) та Глотов В.Л., Сорока Т.Г. - представники акціонера- 
юридичної особи ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ  35672698, м.Запоріжжя, 
бульвар Вінтера, буд.26). 
Шайтанов М.В. був обраний головою Наглядової ради на засіданні Наглядової 
ради 26.02.2019 р. (протокол №1). 
Акціонер - юридична особа АТ "Трест Гідромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, 
Російська Федерація), який володіє 60% простих іменних акцій, за власним 
рішенням відкликав своїх представників Плякіна В.В., Сірих В.П. шляхом 
припинення їх повноважень членів Наглядової ради, та призначив нових своїх 
представників Майорова В.Ф. та Трет'якова М.В., які набули повноваження 
членів Наглядової ради з 17.12.2019 р.  

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

 Так Ні 
Галузеві знанняі досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансіві менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфліктуінтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити) 
  X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками? 

 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена  X 



наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)  X 

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

Інше 
(зазначити) 

 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Дата засідання: 26.02.2019  
Загальний опис прийнятих рішень: Обрати Головою наглядової ради Шайтанова М.В. 
Дата засідання: 13.02.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Провести річні загальні збори акціонерів 23.04.2019 року. Встановити дату 
складання списку акціонерів, яким буде розсилатися повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів  - 20.03.2019 р.  
Дата засідання: 19.03.2019  
Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 23.04.2019 року. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах. 
Призначення голови зборів, секретаря зборів. Призначення реєстраційної комісії. Затвердження тексту 
повідомлення про збори, що буде розсилатися акціонерам. 
Дата засідання: 08.04.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 23.04.2019 року. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування. 
Дата засідання: 25.09.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про зміну депозитарної установи. Розірвання договору з ДУ 
АТ КБ "Приватбанк" та укладання договору з ДУ ТОВ "РК "Придніпров'є". 
Дата засідання: 01.11.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
17.12.2019. Затвердження дати, часу і місця проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження проекту порядку 
денного позачергових загальних зборів акціонерів. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення поза-чергових загальних зборів акціонерів. 
Дата засідання: 15.11.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів, проектів рішення з питань порядку денного, дати складання переліку акціонерів, призначення голови та 
секретаря зборів, призначення реєстраційної комісії. 
Дата засідання: 02.12.2019 
Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 
Затвердження форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів. 
Дата засідання: 20.12.2019 р. 
Загальний опис прийнятих рішень: Припинення повноважень Голови и членів Правління у зв'язку з закінченням 
терміну повноважень. Обрання Голови та членів правління на новий термін. Затвердження умов трудових договорів 
з Головою Правління, Заступником Голови Правління та Членом Правління. 
 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 



 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Голова Правління - Шубін Валерій Михайлович;  
заступника Голови Правління - Бабич Анатолій 
Борисович;  
член Правління - Риженкова Ірина Олександрівна 
 
 

 Згідно з п. 9.4.6 - 9.4.8 Статуту Товариства  Голова 
Правління виконує функції, покладені на нього як на 
керівника підприємства, згідно до законодавства 
України та укладеного з ним контракту, у тому числі: 
− керує поточними справами Товариства; 
− скликає засідання Правління; 
− головує на засіданнях Правління; 
− організує підготовку питань до розгляду на 

засіданнях Правління; 
− організує ведення протоколу на засіданнях 

Правління; 
− затверджує штатний розклад Товариства, приймає 

на роботу та звільняє працівників; 
− представляє Правління у взаємовідносинах з 

іншими органами управління та контролю 
Товариства; 

− забезпечує виконання рішень Загальних зборів, 
Наглядової ради, Правління, норм чинного 
законодавства, цього Статуту, внутрішніх 
нормативних актів Товариства; 

− організує виконання планів діяльності Товариства, 
виконання Товариством зобов'язань перед 
державою і контрагентами за господарськими 
договорами, вимог по охороні праці та техніки 
безпеки, вимог щодо охорони навколишнього 
природного середовища, вимог щодо організації 
ведення військового обліку в Товаристві; 

− організує збереження майна Товариства і його 
належне використання; 

− організує ведення в Товаристві бухгалтерського 
обліку та статистичної звітності; 

− розробляє умови колективної угоди (договору); 
− виконує інші повноваження, покладені на нього як 

на керівника підприємства чинним законодавством. 
Загальними зборами. Наглядовою радою 
Товариства чи Правлінням. 

Голова Правління у процесі виконання своїх функцій 
має право без довіреності виконувати дії від імені 
Товариства, у тому числі: 
− представляти Товариство у взаємовідносинах з 

юридичними і фізичними особами, державними та 
іншими органами і організаціями, у суді, 
адміністративному, господарському і третейському 
суді, в інших судових установах; 

− укладати цивільно-правові угоди з правом їх 
підпису, у тому числі кредитні та 
зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, 
встановлених законодавством України, Статутом, 
внутрішніми нормативними актами Товариства та 
рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової 
ради та відповідно до рішень Правління; 

− розпоряджатися майном і грошовими коштами 
Товариства у межах, встановлених законодавством 
України, Статутом, внутрішніми нормативними 
актами Товариства та рішеннями Загальних зборів 
акціонерів, Наглядової ради та Правління; 



− видавати довіреності на здійснення дій від імені 
Товариства; 

− відкривати та закривати у банківських установах 
поточні та інші рахунки Товариства; 

− підписувати фінансові, банківські, процесуальні та 
інші документи; 

− видавати накази та розпорядження, які є 
обов'язковими для виконання усіма працівниками 
Товариства; 

− здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних 
зборів, Наглядової ради або Правління. 

− Будь-який правочин, по розпорядженню рухомим та 
нерухомим майном або інший правочин, укладений 
Головою Правління від імені Товариства на суму, 
що перевищує встановлений для Правління ліміт 
(розмір суми), без отримання попередньої згоди 
Наглядової ради або Загальних зборів на укладання 
такого правочину, визнається недійсним та не 
підлягає виконанню. 

− Правління Товариства в межах своєї компетенції: 
− здійснює керівництво господарською діяльністю 

Товариства: 
− виконує покладені на Правління рішення Загальних 

зборів, окремі функції, які делегували Загальні 
Збори Товариства; 

− здійснює організаційно-технічне забезпечення 
Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та інші функції, визначені Положенням "Про 
Правління"; 

− планує діяльність Товариства, його філій, відділень; 
− готує проекти Статутів дочірніх підприємств, 

положень про філії, представництва; 
− виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції 

щодо призначення керівників дочірніх підприємств; 
− дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, 

визначення розмірів фондів, які створюються 
Товариством відповідно до чинного законодавства 
України, розміру і форми виплати дивідендів, 
виносить їх на розгляд Наглядової ради та 
Загальних зборів акціонерів; 

− надає звіти про діяльність Правління на вимогу 
Наглядової ради Товариства; 

− приймає рішення про здійснення будь-яких 
правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження 
рухомим та нерухомим майном Товариства, 
грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) та 
обов'язково отримує попередню згоду Наглядової 
ради на здійснення таких правочинів. якщо сума 
правочину перевищує законодавчо встановлений 
розмір; 

− розробляє поточні фінансові звіти; 
− організовує матеріально-технічне забезпечення 

господарської та іншої діяльності Товариства; 
− організовує збут продукції; 
− організовує фінансово-економічну роботу, облік і 

звітність, ведення грошово-розрахункових 
операцій; 

− організовує зовнішньоекономічну діяльність; 
− організовує облік кадрів; 



− організовує роботу дочірніх підприємств, філій, 
представництв та структурних одиниць; 

− організовує роботу структурних підрозділів 
Товариства; 

− організовує соціально-побутове обслуговування 
працівників Товариства; 

− організовує архів Товариства, забезпечує роботу 
канцелярії; 

− взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а 
також з споживачами продукції Товариства; 

− контролює стан приміщень, споруд, обладнання; 
− контролює рух матеріальних та грошових 

цінностей; 
− делегує частину повноважень керівникам, філій, 

представництв і структурних одиниць Товариства; 
− організовує своєчасне розкриття 

(надання/опублікування/розміщення) Товариством 
достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, 
порядку та строки встановлені діючим 
законодавством. 

Опис Відповідно до  п. 9.4.1 - 9.1.2 чинної редакції Статуту 
Товариства  Правління є колегіальним виконавчим 
органом Товариства, який здійснює керівництво його 
поточною діяльністю. 
Правління діє від імені Товариства та в його інтересах 
у межах, встановлених Статутом Товариства, 
законодавством України. 
Правління складається з 3 (трьох) членів (в тому числі 
Голова Правління), які обираються Наглядовою радою 
Товариства строком на 3 (три) роки. 
Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з 
моменту обрання Наглядовою радою, або дати 
обумовленої у рішенні Наглядової ради Товариства, до 
закінчення строку повноважень (протягом 3 років з 
моменту обрання). Після закінчення трирічного строку, 
повноваження членів Правління дійсні до обрання 
Наглядовою радою складу Правління або до 
припинення повноважень у випадках, передбачених 
цим Статутом. 
У звітному періоді було проведено 25 засідань 
Правління, на яких розглядались питання поточної 
діяльності товариства. На засіданнях були прийняті 
рішення про затвердження штатного розкладу, про 
затвердження фінансового звіту підприємства за 2018 
рік, про затвердження положень колективного 
договору, про надання матеріальної допомоги 
працівникам та ветеранам Товариства, про надання 
благодійної допомоги неприбутковим організаціям, 
про надання поворотньої безвідсоткової позики 
робітникам Товариства на вирішення побутових 
питань, про професійний празник День енергетиків. 
Як правило, члени Правління очолюють основні 
напрямки діяльності Товариства і одночасно є 
керівниками цих напрямків (керівники основних 
напрямків діяльності Товариства або керівники 
основних структурних підрозділів Товариства не 
обов'язково повинні бути членами Правління). 
Повноваження Голови або членів Правління можуть 
бути достроково припинені Наглядовою радою 
Товариства незалежно від причин такого припинення. 



Підставою для припинення повноважень Голови та 
членів Правління є рішення Наглядової ради. 
З припиненням повноважень Голови чи члена 
Правління, одночасно припиняється дія контракту, 
складеного з ним. 
Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, 
яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього 
Товариства. 
 
До складу Правління обрано ( Протокол № 9 від  20.12 
2019р. Засідання наглядової ради) : 
Голова Правління -  Шубін Валерій Михайлович; 
Заступник Голови Правління   - Бабіч Анатолій 
Борисович; 
Член Правління - Риженкова Ірина Олександрівна. 
 
У звітному періоді Правління Товариства звітувало про 
результати фінансово-господарської-діяльності за 
2018рік на загальних зборах акціонерів, що відбулись 
23.04.2019р. Збори затвердити звіт. 
 

Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролюі управління ризиками емітента  
 
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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 
збори 

акціонері
в 

Наглядова 
рада 

Виконавчи
й орган 

Не 
належить 

до 
компетенц
ії жодного 

органу 
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так так ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 
або бюджету так ні так ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 



Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо якихіснує 
конфліктінтересів так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, відімені акціонерного товариства? 
(так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфліктінтересів, 
тобто суперечність між особистимиінтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти 
вінтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документиіснують 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)  

 
Як акціонери можуть отриматиінформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюджу

ється на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 

загальнодоступнійінфо
рмаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та 

фондового ринку про 
ринок цінних паперів 
або через особу, яка 

провадить діяльність з 
оприлюднення 

регульованоїінформації 
відімені учасників 
фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосереднь

о в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документі

в 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власнійінтер
нет-сторінці 
акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так ні так так так 

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

ні ні так ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні ні так ні ні 

Статут та внутрішні 
документи ні ні так так так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 
посадових осіб акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 
звітності? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 



аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі X  
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Зініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так Ні 
З власноїініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками 
голосів  X 

Інше 
(зазначити) 

 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище,ім'я, 
по батькові (за наявності) фізичної особи 
- власника (власників) значного пакета 

акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських 

формувань (для юридичної 
особи - резидента), код/номер 
з торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення 

місцевого органу 
владиіноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи 

(для юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ 
ГІДРОМОНТАЖ" 

102773931881 60,0001 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОЕКТГІДРОМЕХ" 

35972698 30,0165 

 
7)інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента 
 

Загальна 
кількість акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 

обмеження 

879 040 59 041 власники не уклали з обраною емітентом 
депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені та не здійснили переказ 
належних їм прав на цінні папери на свій 

12.10.14 



рахунок у цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі. Тому 
відповідно до п.10 Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України "Про 
депозитарну систему України" та Листа 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку №08/03/18049/НК від 
30.09.2014 року, 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.інформація про будь-які винагороди або 
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради. Голова та члени Правління, 
Голова та члени Ревізійної комісії. (п. 9.6.1 чинної редакції Статуту Товариства). 
 
Згідно з пп 16-17 п. 9.2.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить: обрання членів 
Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;  прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". 
 
Згідно з п. 9.3.19 -9.3.20  Статуту Товариства Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 
припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
o за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
o в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
o в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
o в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
o в разі отриманням Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 
представником акціонера. 
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути 
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 
 
Згідно з п. 9.4.2  Статуту Товариства Правління складається з 3 (трьох) членів (в тому числі Голова Правління), які 
обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. 
Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою, або дати обумовленої у 
рішенні Наглядової ради Товариства, до закінчення строку повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). 
Після закінчення трирічного строку, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу 
Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. 
Відповідно до п. 9.3.3. Статуту Товариства  до виключної компетенції Наглядової ради належить: обрання та 
припинення повноважень Голови і членів Правління; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або 
члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 
Голови Правління; 
 
Згідно з п. 9.5.2 Статуту Товариства Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3 (трьох) осіб 
строком на 3 (три) роки. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України. 
Статутом Товариства. 
Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення 
строку повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного строку повноваження 
членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами складу Ревізійної комісії або до припинення 
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. 
Згідно з пп. 18 п. 9.2.3 Статуту Товариства До виключної компетенції Загальних зборів Товариства зборів належить: 
обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА РАДА: 
Згідно з п. 9.3.4 Статуту Товариства Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: 
o вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що 
стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та 



представництв; 
o вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства 
та документи, що до них додаються; 
o викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; 
o вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан 
фінансово-господарської діяльності Товариства; 
o кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом 
дорадчого голосу; 
o забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власного ініціативою залучення за рахунок 
Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу 
окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; 
o приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати 
обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами 
та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення 
виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення 
про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства 
України; 
o призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, 
тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; 
o розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання 
на підставі звернень Голови Правління Товариства; 
o здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, 
Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй на вирішення Загальними зборами. 
o Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. 
Згідно з п. 9.3.5 Статуту Товариства Голова Наглядової ради: 
o керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; 
o скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради; 
o головує на засіданнях Наглядової ради; 
o організує підготовку питань до розгляду на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової 
ради; 
o організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; 
o підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які 
затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; 
o підписує контракти з Головою та членами Правління; 
o підписує договори із членами Ревізійної комісії; 
o вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря; 
o підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства; 
o забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
o представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з 
органами державної влади й управління та з третіми особами; 
o виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову 
раду" або визначені рішенням Наглядової ради. 
 
ПРАВЛІННЯ 
Згідно з п. 9.4.6 - 9.4.8 Статуту Товариства  Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника 
підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі: 
o керує поточними справами Товариства; 
o скликає засідання Правління; 
o головує на засіданнях Правління; 
o організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; 
o організує ведення протоколу на засіданнях Правління; 
o затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; 
o представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; 
o забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, 
цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; 
o організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і 
контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища, вимог щодо організації ведення військового обліку в Товаристві; 
o організує збереження майна Товариства і його належне використання; 
o організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; 
o розробляє умови колективної угоди (договору); 



o виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством. 
Загальними зборами. Наглядовою радою Товариства чи Правлінням. 
Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, 
у тому числі: 
o представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими 
органами і організаціями, у суді, адміністративному, господарському і третейському суді, в інших судових 
установах; 
o укладати цивільно-правові угоди з правом їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з 
урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами 
Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та відповідно до рішень Правління; 
o розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, 
Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової 
ради та Правління; 
o видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; 
o відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 
o підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; 
o видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; 
o здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. 
Будь-який правочин, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інший правочин, укладений Головою 
Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт (розмір суми), без 
отримання попередньої згоди Наглядової ради або Загальних зборів на укладання такого правочину, визнається 
недійсним та не підлягає виконанню. 
Правління Товариства в межах своєї компетенції: 
o здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства: 
o виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні Збори 
Товариства; 
o здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші 
функції, визначені Положенням "Про Правління"; 
o планує діяльність Товариства, його філій, відділень; 
o готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва; 
o виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; 
o дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються 
Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на 
розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 
o надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; 
o приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та 
нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) та обов'язково отримує 
попередню згоду Наглядової ради на здійснення таких правочинів. якщо сума правочину перевищує законодавчо 
встановлений розмір; 
o розробляє поточні фінансові звіти; 
o організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; 
o організовує збут продукції; 
o організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; 
o організовує зовнішньоекономічну діяльність; 
o організовує облік кадрів; 
o організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; 
o організовує роботу структурних підрозділів Товариства; 
o організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; 
o організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; 
o взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; 
o контролює стан приміщень, споруд, обладнання; 
o контролює рух матеріальних та грошових цінностей; 
o делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; 
o організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування/розміщення) Товариством достовірної інформації 
про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені діючим законодавством. 
 
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
Згідно з п. 9.5.5 - 9.5.6 Статуту Товариства   Голова Ревізійної комісії: 
o керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; 
o скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії; 
o головує на засіданнях Ревізійної комісії; 



o організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; 
 організує ведення протоколів засідань (заочних голосуваннях (опитуваннях) Ревізійної комісії; 
o підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Ревізійної комісії та інші документи, які 
затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; 
o забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; 
o представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами 
державної влади й управління та з третіми особами; 
o виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням 
Ревізійної комісії та Загальних зборів Товариства. 
Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: 
o фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; 
o дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; 
o дотримання діючого законодавства України; 
o виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених 
розрахунків; 
o здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і 
матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; 
o правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності 
відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; 
o своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, 
підрядчиками тощо; 
o використання коштів резервного капіталу і прибутку; 
o виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; 
o ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; 
o матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і 
затверджує їхні висновки. 
 
 
10)інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська компанія "Дівайс-груп" (номер реєстрації у 
Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №3616), на підставі договору № 26/АВ від 09 квітня 2020 
року та у відповідності до:  
-  Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 
2258-VІІІ;  
-  Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000). 
Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті 
про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Спеціальне проектне та конструкторсько- 
технологічне бюро "Запоріжгідросталь" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019року, й включає:  
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;  
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; 
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
Замовника;  
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;  
- опис повноважень посадових осіб Замовника. 
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до 
вимог(надалі-встановлені критерії):  
o пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";  
o "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 
№ 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 
пункту 4 розділу VІІ додатка 38 до цього Положення. 
Думка аудитора 
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 
Приватного акціонерного товариства "Спеціальне проектне та конструкторсько- технологічне бюро 
"Запоріжгідросталь", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які 
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)на загальних зборах, опис порядку призначення та 
звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу 
думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно 



до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 
пункту 4 розділу VІІ додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 
 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 
фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 
 
 



VІІІ.інформація про осіб, що володіють 5і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікаці
йний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Простііменні Привілейованііменн
і 

АТ "Трест Гідромонтаж" 7734047608 12342, Російська 
Федерація, м. Москва, 
Карамишевська 
набережна, буд.37 

527 425 60,000113 527 425 0 

ТОВ "Проектгідромех" 35672698 69041, Україна, 
Запорізька обл., 
м.Запоріжжя, бульвар 
Вінтера, буд.26 

263 857 30,016495 263 857 0 

Прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Простііменні Привілейованііменн
і 

     
Усього 791 282 90,016608 791 282 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або 
клас акцій 

Кількість 
акцій (шт.) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 
включення до біржового 

реєстру 
прості іменні 

акції 
879 040 0,25 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи права на:  
- участь в управлінні Товариством;  
- отримання дивідендів;  
-отримання у разі ліквідації Товариства частини  майна або вартості частини майна 
Това-риства;  
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 
- голосування на Зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства - один голос для 
ви-рішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного 
голосування; 
- ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради 
про призначення або заміну своїх представників у Наглядовій раді; 
- переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до 
продажу, а також при додатковій емісії; 
- на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій 
з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 
Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та 
Статутом Товариства. 
Акціонери зобов'язані:  
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою 
уча-стю;  
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом 
Товариства;  
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України 
відноситься до інсайде-рської; 
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України. 
 Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності 
Товарис-тва регулюються законодавством України. Акціонери можуть укладати між 
собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі 
обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його 
недотримання. 

відсутні 

Примітки: На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство 
не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством 
України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством 



XІ. Відомості про цінні папери емітента 
1.інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Міжнароднийід
ентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
папера 

Формаіснува
ння та форма 

випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19.04.10 12/08/1/10 Запорізьке територіальне 

управління Державної 
комісії з цінних паперів 

та фондовому ринку 

UA4000070361 Акція проста 
бездокументар

наіменна 

Бездокумента
рнііменні 

0,25 879 040 219 760 100 

Опис 

За звітний період кількість випущених акцій не змінювалася.  
Несплаченої частки статутного капіталу немає.  
Протягом 2019 року торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася.  
Додаткова емісія не проводилась. Цінні папери до лістингу не включені. 
 
 

 



9.інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента абоінших власників цінних паперів 
згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Вид цінних 
паперів 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер 

Найменування 
органу, що 

наклав 
обмеження 

Характеристика обмеження Строк 
обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 
19.04.10 Запорізьке 

територіальне 
управління 
Державної комісії 
з цінних паперів 
та фондовому 
ринку 

Акція проста 
бездокументарнаі

менна 

UA4000070361 Статут 
Товариства 

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику 
простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій 
(крім випадку прийняття  Товариство, у спосіб визначений 
Наглядовою радою, повідомляє кожного акціонера, який має 
таке право, про можливість його реалізації та розміщує 
повідомлення про це на власному веб-сайті та у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
фондового ринку.  
Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що 
продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, 
запропонованих акціонером третій особі, пропорційно 
кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонер, який 
має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний 
письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням 
ціни та інших умов продажу акцій.  
Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на 
придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, 
протягом строку, встановленого законодавством та 
внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані 
третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені 
акціонерам Товариства. 
Переважне право не поширюється на випадки переходу права 
власності на акції в результаті їх спадкування чи 
правонаступництва. 

У разі виникнення права звернення стягнення на акції 
Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій 
здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на 
придбання цих акцій. Переважне право Товариства на 
придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником 
до відчуження третім особам, не допускається. 

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні 
папери. 

30 днів до 
початку 

розміщення 
акцій 



 
10.інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав переданоіншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнароднийідент
ифікаційний номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 

переданоіншій особі 
(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
19.04.10 12/08/1/10 UA4000070361 879 040 219 760 819 999 0 0 

Опис: 
Згідно реєстру акціонерів загальна кількість акцій 879040 шт. Кількість голосуючих акцій - 819999 шт.  Обмеження права голосу за голосуючими акціями відсутні. 
Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження прав передано іншій особі - відсутні. 
Решта акцій  у кількості 59041 штук мають обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів. Ці акції належить акціонерам, які порушили  вимоги абзацу 1, 
п.10 Розділу VІ  "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про депозитарну систему України" №5178- VІ від 06.07.2012, а саме протягом одного року з моменту  
вступу в дію даного Закону  не  уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.  
Згідно абзацу 2, п.10 Розділу VІ  "Прикінцеві та перехідні положення" даного Закону, акції таких акціонерів не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в 
органах емітента. Обмеження встановлено депозитарною установою 12.10.2014 року.  
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою 
договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
 

 



 
XІІІ.інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1.інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, усього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 5 417 4 956 0 0 5 417 4 956 

  будівлі та споруди 4 161 3 994 0 0 4 161 3 994 
  машини та обладнання 825 603 0 0 825 603 
  транспортні засоби 431 359 0 0 431 359 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
 інші 0 0 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
 інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 5 417 4 956 0 0 5 417 4 956 

Опис 

АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" розташоване в м. Запоріжжі на земельній ділянці з 
кадастровим номером 2310100000:04:025:0418 та 2310100000:04:025:0022, яка 
належить Товариству на правах постійного користування згідно Державного акту № 
2406 від 09.12.1998 р виданого Запорізькою міською радою. 
На земельній ділянці розташовані адміністративна будівля та гаражі для службового 
автотранспорту, які належать емітенту на правах власності згідно Наказу №834 від 
29.07.1998 р. Регіонального відділення Фонду державного майна по Запорізькій 
області та внесені до Державного реєстру речового права на нерухоме майно 
(реєстраційний номер 87237525101). 
Адміністративна будівля загальною площею 2880 кв м використовується для 
здійснення основної діяльності - надання інжинірингових послуг з розробки 
конструкторської документації (КВЕД 71.12).  
Базою оцінки для визначення вартості основних засобів є первісна історична 
вартість. 
На кінець 2019 р., первісна вартість адміністративної будівлі складає 2450,6 тис грн., 
залишкова вартість 1916,8 тис грн., ступінь зносу - 22%. 
Частина вільних приміщень в адміністративній будівлі надається в оперативну 
оренду для офісів юридичним особам та приватним підприємцям. Площа 
приміщень, які щомісячно були надані в оренду в 2019 році складає - 548,4 кв.м. або 
19,5% від загальної площі адміністративної будівлі. Річний чистий дохід від оренди 
активів склав 426,7 тис грн., що складає 1,2% від загальної суми операційних 
доходів, отриманих у 2019 році.  
Приміщення, передані в оренду, є невід'ємною частиною основного засобу в цілому 
та не можуть бути самостійно продані. У зв'язку з цим  на підставі п.6 П(с)БО № 32 
"Інвестиційна нерухомість", об'єкти передані в оренду не визнавалися інвестиційною 
нерухомістю. 
Адміністративний корпус знаходиться на автономному опаленні. Опалення 
здійснюється за допомогою автономної дахової котельні. Приміщення котельні 
встановлено в 2010р., має первісну вартість 56,1 тис грн, на кінець року має 
залишкову вартість - 5,6 тис грн. та ступінь зносу 90%. Обладнання котельні має 
первісну вартість - 203,0 тис.грн., залишкову вартість - 20,3 тис грн, ступінь зносу - 
90% 
Для функціонування літньої бази відпочинку(КВЕД 55.20), емітент орендує 
земельну ділянку, площею 1,5 га, розташовану вул. Коса Федотова,121, пгт 
Кирилівка, Якимівського району, Запорізької обл. на підставі Договору оренди 
укладеного з Кирилівською селищною радою, зареєстрованого 07.11.2005р за № 
040526400235. Строк дії договору-50 років.  



На території бази відпочинку розташовані споруди, первісна вартість яких на 
початок 2019 року складала 3181,2 тис грн. Залишкова вартість на кінець 2019 року 
споруд на базі відпочинку - 2050,1 тис грн., ступінь зносу 34,00%. 
В складі основних засобів емітент має машини та обладнання, інструменти, прилади, 
інвентар, транспортні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи та 
бібліотечні фонди. 
Машини та обладнання включають в себе комп'ютери, техніку для тиражування, 
офісне обладнання, на початок 2019 р мали первісну вартість 2224,3 тис грн, на 
протязі року введено в дію основних засобів на загальну суму 9,4 тис грн. Залишкова 
вартість на кінець року - 368,9 тис грн., ступінь зносу 82,5%. 
Інструменти, прилади та інвентар (меблі) мали на початок року первісну вартість 
528,68 тис грн. Залишкова вартість на кінець року - 235,1 тис грн., ступінь зносу 
55,5%.  
На балансі емітента знаходяться транспортні засоби, які використовуються для 
потреб виробництва. Первісна вартість транспортних засобів на початок звітного 
періоду складає - 759,25 тис. грн., що складає 6,5% від первісної вартості всіх 
основних засобів.  
На підприємстві існує група малоцінних необоротних матеріальних активів. До цієї 
групи відносяться основні засоби вартістю до 6,0 тис грн та терміном використання 
більше одного року. Загальна первісна вартість МНМА на початок року - 1477,8 
тис.грн., за звітний період введено в експлуатацію МНМА на загальну суму 58,2 тис 
грн  
За звітний період введено в дію основних засобів на загальну суму 67 тис.грн. 
Коефіцієнт оновлення дорівнює 0,006, за звітний період основні засоби оновленні на 
0,6%. 
На обліку є повністю зношені основні засоби загальною первісною вартістю 2337,0 
тис. грн., які продовжують використовуватися в господарській діяльності. 
За 2019р. нарахована амортизація основних засобів - 534,6 тис.грн. 
 Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний. Амортизація 
малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів нараховується у розмірі 
100% первісної вартості у першому місяці передачі у використання. 
Товариство не має обмежень на використання основних засобів, основних засобів 
взятих в фінансовий лізинг, основних засобів в заставі, а також зобов'язань, 
пов'язаних з придбанням основних засобів. Всі основні засоби відповідають 
критеріям визнання. Коефіцієнт зносу основних засобів у середньому по 
підприємству складає 0,55, на дату балансу основні засоби зношені в середньому на 
55%.Ступінь використання на протязі року не розраховувався. 
 

 
2.інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

13 157 13 144 

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

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

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(13 157 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу 
(220.000 тис.грн.) 
На дату балансу статутний капітал в сумі чистих активів складає 1,672%.  
Чисті активи відповідають вимогам чинного законодавства, а саме п.3 ст. 155 Цивільного кодексу 
України №435-ІV від 16.01.2003 року. 
 

 



3.інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

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

X 0 X X 

за фінансовимиінвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 334 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 6 481 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 6 815 X X 
Опис визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до П(С)БО 

11"Зобов'язання". 
Довгострокові забезпечення - це створений резерв на витрати 
персоналу (резерв на оплату відпусток). За звітний період було 
створено резерв на суму - 1388,5 тис.грн, та використано на оплату 
відпусток персоналу - 1712,7 тис.грн 
Поточна кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги - 
12,9 тис. грн.; з оплати праці - 368,1 тис. грн.; за одержаними 
авансами - 3 363,5 тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис. грн.; інша поточна 
заборгованість - 541,1 тис.грн. 
Поточні зобов'язання перед бюджетом складає - 333,6 тис грн, у тому 
числі: ПДВ - 156,9 тис.грн.; податок на прибуток - 102,3 тис.грн.; 
ПДФО - 67,9 тис.грн.; військовий збір - 6,5 тис.грн. Поточні 
зобов'язання зі сплати єдиного соціального внеску - 60,4 тис.грн 
 

 



6.інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство 
"Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. 

Тропініна 7-г 
Номер ліцензії абоіншого документа на цей вид діяльності 2092 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
абоінший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії абоіншого документа 01.10.13 
Міжміський код та телефон (044) 591 04 04 
Факс (044) 591 04 04 
Вид діяльності депозитарна діяльність Центрального 

депозитарію 
Опис Емітент користується послугами ПАТ 

"НДУ" передбачених договором № ОВ-325 
від 18.10.2013 р про обслуговування 
операцій по обслуговуванню випуску 
цінних паперів, прийом на зберігання від 
емітента глобального сертифікату випуску 
цінних паперів емітента, відкриття та 
ведення рахунку емітента у цінних паперах, 
виконання операцій, надає 
консультаційно-інформаційні та інші 
послуги, обумовлені договірними 
відносинами.  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дівайс-групп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 33498239 
Місцезнаходження 01103, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. 

Драгомирова, 10/10, оф.61 
Номер ліцензії абоіншого документа на цей вид діяльності 3616 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
абоінший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії абоіншого документа 30.06.05 
Міжміський код та телефон (044) 200 02 57 
Факс  
Вид діяльності аудиторські послуги 
Опис на підставі договору № 26/АВ від 09 квітня 

2019 року  була проведена аудиторська 
перевірка звіту керівництва. Перевірка 
охопила діяльність Товариства за період з 
01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. 

 



 
Повне найменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Приватне акціонерне товариство 
"Українська пожежно-страхова компанія" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 25969506 
Місцезнаходження 69095, Україна, Запорізька обл., 

м.Запоріжжя, вул. Гоголя, б.149 к. 1 оф 2 
Номер ліцензії абоіншого документа на цей вид діяльності серія АЕ № 641976 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
абоінший документ 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 
Дата видачі ліцензії абоіншого документа 16.12.10 
Міжміський код та телефон (061) 787 63 38 
Факс (061) 6351-62 
Вид діяльності послуги страхування 
Опис Товариство укладає договори обов'язкового 

страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, страхування від 
нещасних випадків під час відрядження 
працівників Товариства, страхування 
професійної відповідальності підприємст 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. 

Антоновича, 51 оф.1206,вул. Антоновича, 
51 

Номер ліцензії абоіншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
абоінший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії абоіншого документа 18.02.19 
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16 
Факс  (044) 287-56-73, 
Вид діяльності інформаційні послуги на фондовому ринку 
Опис емітент користується послугами з подання 

інформації до НКЦПФР та розміщення 
повідомлення в базі даних НКЦПФР 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РК "ПРИДНІПРОВ'Є" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 34683358 
Місцезнаходження 34683, Україна, Дніпропетровська обл., 

м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10 
Номер ліцензії абоіншого документа на цей вид діяльності АЕ №286553 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
абоінший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії абоіншого документа 12.10.13 
Міжміський код та телефон (056) 7856770 
Факс  
Вид діяльності діяльність депозитарної установи 
Опис відкриття рахунків у цінних паперах, 

зарахування на ці рахунки права на цінні 
папери та забезпечення депозитарного 
обліку цінних паперів 

 



КОДИ 
Дата 01.01.20 

Підприємство 
приватне акціонерне товариство "Спеціальне 
проектне та конструкторсько-технологічне бюро 
"Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

Територія Запорізька область, Ленінський р-н за КОАТУУ 2310136900 
Організаційно-право
ва форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність у сферіінжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників: 112 
Адреса, телефон: 69041 місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 26, (061 ) 239 38 24 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

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

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.19 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
    І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 34 27 
    первісна вартість 1001 553 553 
    накопичена амортизація 1002 ( 519 ) ( 526 ) 
Незавершені капітальніінвестиції 1005 4 938 4 938 
Основні засоби 1010 5 417 4 956 
    первісна вартість 1011 11 106 11 123 
    знос 1012 ( 5 689 ) ( 6 167 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансовіінвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталіінших 
підприємств 1030 0 0 

   інші фінансовіінвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 
Інші необоротні активи 1090 439 42 
Усього за розділом І 1095 10 828 9 963 
    ІІ. Оборотні активи    
Запаси 1100 78 50 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 



Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 2 151 9 229 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 13 168 168 
    з бюджетом 1135 1 9 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
   із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 39 194 
Поточні фінансовіінвестиції 1160 965 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 710 266 
Готівка 1166 1 2 
Рахунки в банках 1167 5 709 264 
Витрати майбутніх періодів 1170 118 93 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
   інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом ІІ 1195 22 230 10 009 
    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 33 058 19 972 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
    І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 220 220 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 129 89 
Додатковий капітал 1410 6 180 6 180 
Емісійний дохід 1411 6 180 6 180 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 84 84 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 532 6 584 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом І 1495 13 145 13 157 
    ІІ. Довгострокові зобов’язанняі забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 2 459 2 134 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 459 2 134 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 



у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
   інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом ІІ 1595 2 459 2 134 
    ІІІ. Поточні зобов’язанняі забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 5 13 
    розрахунками з бюджетом 1620 707 334 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 45 102 
    розрахунками зі страхування 1625 150 60 
    розрахунками з оплати праці 1630 867 368 
    одержаними авансами 1635 15 550 3 363 
    розрахунками з учасниками 1640 2 2 
   із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 173 541 
Усього за розділом ІІІ 1695 17 454 4 681 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 33 058 19 972 

Примітки: Згідно норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІV від 
16 липня 1999 року починаючи з 2018 року емітент відноситься до суб'єктів малого підприємництва.  
Емітент прийняв рішення фінансову звітність за звітний 2019 рік складати за формами відповідно до П(с)БО 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності" и  не використовувати, як суб'єкт малого підприємництва, норми та 
вимоги П(с)БО 25  "Спрощена фінансова звітність". 
Дозвіл на самостійність визначення доцільності складання фінансової звітності за конкретними формами визначено 
у п.2 розділу ІІ П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". 
Базою оцінки для визнання балансової вартості нематеріальних активів є первісна вартість. 
Емітент при розробці проектно-конструкторської документації використовує для роботи ліцензійні прогарами 
Міcrosoft Wіndows XP Proffessіon, Міcrosoft Offіce. Креслення виконуються комп'ютерною графікою у програмі 
AutoCAD. Для проектування та розрахунку будівельних споруд використовується програма "Ліра", "Гранд-смета". 
Для кінематичного аналізу, розрахунку на міцність та розрахунку власних частот конструкцій конструктор 
-розраховувач використовує комплекс програм Cosmos/DesіgnStar. Кошторисна група для автоматизованого 
визначення вартості будівництва проектованих об'єктів використовує програмний комплекс АВК 
"Автоматизований випуск на ПЕОМ Кошторисно - ресурсної документації". 
Фінансово - бухгалтерська служба підприємства використовує у роботі програми бухгалтерського та фінансового 
обліку, розроблені Науково-виробничим ТОВ "Екоміс" (м. Запоріжжя). 
В складі нематеріальних активів обліковується НМА об'єкт - власний веб-сайт, первісна вартість якого - це витрати 
на його створення. 
На кінець 2019 р. склали: первісна вартість - 552,9 тис. грн.; знос - 526 тис. грн.; залишкова вартість - 27 тис. грн. 
Для нарахування амортизації НМА застосовується прямолінійний метод із визначанням строку корисного 
використання окремо для кожного об'єкта. За 2019 рік нарахована амортизація нематеріальних активів у сумі 7,2 
тис.грн.  
Визнання, оцінка, амортизація та рух основних засобів в бухгалтерському обліку ведеться відповідно до П(С)БО 7 
"Основні засоби". Базою оцінки для визнання балансової вартості основних засобів є первісна історична вартість. У 
звітному році надійшло та введено в експлуатацію основних засобів на суму 67 тис.грн., а саме: машини та 
обладнання - 9 тис.грн, малоцінні необоротні матеріальні активи - 58 тис.грн.  



На кінець 2019 р. первісна вартість основних засобів - 11123 тис. грн.; знос 6167 тис. грн.; залишкова вартість 4956 
тис. грн. 
Капітальні інвестиції в 2019 році це придбання основних засобів (9 тис.грн.) та інших необоротних матеріальних 
активів (58 тис.грн.). Всі основні засоби, придбанні в 2019 році введені в дію. На початок та кінець звітного періоду 
залишок незавершених капітальних інвестицій не змінювався і становить 4937,7 тис.грн.  
Станом на 31.12.2019р. Товариство володіє запасами загальною вартістю 50 тис.грн., зокрема: сировина і матеріали 
- 28.3 тис.грн.; паливо - 9,6 тис.грн.; запасні частини - 11,3 тис.грн. 
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість. 
Станом на 31.12.2019 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає 9229 тис.грн. 
Суттєві суми заборгованості - це заборгованість за розробку проектно-конструкторської документації, а саме: ДП 
"Укрводшлях" 1479,8 тис.грн, ТОВ "Енергосила" (РФ) - 1352,6 тис.грн, ЗАТ "ЧеховГСК" (РФ) - 5914,5 тис.грн. На 
балансі підприємства обліковується резерв сумнівних боргів у сумі 2458,3 тис.грн Резерв створено в 2016 р на суму 
заборгованості грошових коштів, які були розміщені на депозитних рахунках ПАТ "Актабанк", який знаходиться з 
01.01.2016 р в стані ліквідації. 
На суму заборгованості подано до ліквідаційної комісії ПАТ "Актабанк" вимогу про визнання кредиторської 
заборгованості, яка внесена до реєстру акцептованих вимог кредиторів. На протязі 2019 року заборгованість не 
погашено, процедура ліквідації банку не завершена. 
Вся дебіторська заборгованість поточна. Сумлівної та безнадійної заборгованості на думку Товариства не має, 
Товариство вважає що вся заборгованість буде погашена.це дебіторська заборгованість за виданими авансами у 
сумі - 13168,1 тис.грн, інша поточна дебіторська заборгованість 39,0 тис.грн. 
За звітний період поточна дебіторська заборгованість зменьшилася на 37%. 
Ведення касових операцій та банківських операції здійснюються відповідно до діючого законодавства. 
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті станом на 31.12.2019р. складають 266 тис.грн., зокрема:  
Статутний капітал протягом року не змінювався. Залишок акцій на початок 2019 року - 879040 шт. Кількість 
власних акцій, які були в обігу протягом звітного періоду - 879040 шт., у тому числі привілейованих - 0; простих - 
879040 шт. Емісії акцій не було. Випуска нових акцій за грошові кошти на протязі 2019року не було. Анульовані 
акції на протязі 2019 року - відсутні. Залишок акцій на кінець 2019 року - 879040 шт. Дивіденди за результатами 
2018 року не нараховувались та не виплачувались.  
Станом на 31.12.2019р. "Додатковий капітал" це капітал у дооцінках усумі 129,4 тис.грн. та додатковий капітал у 
сумі 6180,0 тис.грн.. Додатковий капітал це емісійний дохід, який відображає інвестиції в товариство в минулих 
періодах . 
Резервний капітал на підприємстві було створено у минулих періодах за рахунок нерозподіленого прибутку. Згідно 
Статуту резервний капітал повинен бути не менше ніж 15% від Статутного капіталу. Протягом звітного періоду 
резервний капітал  не змінювався. 
Довгострокові зобов'язання - забезпечення на виплату відпусток працівникам - на кінець звітного періоду 
становлять 2134 тис.грн. Протягом року нараховано забезпечення у сумі 1388,5 тис.грн., а використано - 1712,7 
тис.грн.  
Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2019 року складає 13 тис.грн. Відображені поточні зобов'язання 
станом на 31.12.2019 року складають: за розрахунками з бюджетом - 334 тис.грн., зокрема заборгованість за 
розрахунками з податку на прибуток 102 тис.грн, з податку на додану вартість - 156,9 тис.грн., податку на доходи 
фізичних осіб - 67,9 тис.грн., військового збору - 6,5 тис.грн.; за розрахунками зі страхування - 60 тис.грн.; з оплати 
праці - 368 тис. грн.; за одержаними авансами - 3363 тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис.грн. Прострочена 
заборгованість відсутня.  
 
 
Керівник    Шубін В.М. 
 
Головний бухгалтер   Риженкова І.О. 
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Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31 851 27 068 
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 ( 28 814 ) ( 19 879 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 3 037 7 189 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміниінших страхових резервів 2110 0 0 
Змінаінших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків вінших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 3 691 2 286 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активіві 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 
Адміністративні витрати 2130 ( 4 649 ) ( 5 153 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 975 ) ( 3 741 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активіві 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 104 581 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 206 
Інші доходи 2240 11 11 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливуінфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290 115 798 



    прибуток 
    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -103 -227 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 12 571 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
ІІ. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 40 40 
Дооцінка (уцінка) фінансовихінструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Часткаіншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 40 40 
Податок на прибуток, пов’язаний зіншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 40 40 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 52 611 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 322 424 
Витрати на оплату праці 2505 15 262 18 047 
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 355 3 814 
Амортизація 2515 535 620 
Інші операційні витрати 2520 15 785 4 093 
Разом 2550 35 259 26 998 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 879 040 879 040 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 875 040 875 040 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,013650 0,649570 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,013650 0,649570 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Дохід від основного виду діяльності - надання послуг з розробки проектно-конструкторської 
документації за звітний період склав 31 851 тис.грн і відображен в рядку 2000.  
Інші операційні доходи за звітний період склали 3 690,4 тис.грн., в тому числі: доходи від операційної оренди 
активів - 426,9 тис грн.; доходи від утримання бази відпочинку - 787,4 тис.грн; дохід від зміни курсової різниці - 
188,0 тис.грн.; дохід від депозитарних операцій - 10,7 тис.грн. 
Собівартість розробки ПКД - 28813,8 тис.грн, адміністративні витрати - 4648,6 тис грн Інші операційні витрати в 
сумі 1975,0 тис.грн. включають в тому числі: собівартість реалізованої валюти - 44,5 тис.грн.; втрати від курсової 
різниці - 401,1 тис.грн.; витрат на утримання бази відпочинку - 828,8 тис.грн.; витрати на частку податку на додану 
вартість - 141,9 тис.грн.; штрафи, пені, неустойки - 1,4 тис.грн.;  операційні витрати - 557,3 тис.грн., а саме 
перерахування профкому Товариства, витрати на корпоративні заходи, витрати на матеріальну допомогу ветеранам, 
внески до благодійних фондів та медичні послуги. 
Пов'язаними особами є юридичні особи, які займають значну частку у статутному капіталі Товариства: АТ "Трест 



Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація)- частка 60% та ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 
35672698) - частка 30%.  
Протягом 2019 року на замовлення АТ "Трест Гідромонтаж" виконано проектно-конструкторських робіт  на 
загальну суму 60,0 тис.грн., на замомлення ТОВ "Проектгідромех" - 6104,6 тис.грн 
 
 
Керівник    Шубін В.М. 
 
Головний бухгалтер   Риженкова І.О. 



КОДИ 
Дата 01.01.20 

Підприємство 
приватне акціонерне товариство "Спеціальне 
проектне та конструкторсько-технологічне бюро 
"Запоріжгідросталь" 

за ЄДРПОУ 00130234 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 12 669 0 
Повернення податківі 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 покупціві замовників 3015 1 810 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 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 1 323 0 
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 2 837 0 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 145 ) ( 0 ) 
Праці 3105 ( 12 836 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 446 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податківі зборів 3115 ( 5 477 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 45 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 2 147 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  зінших податківі зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 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 ( 872 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6 137 0 
ІІ. Рух коштів у результатіінвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансовихінвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 11 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства таіншої 3235 0 0 



господарської одиниці 
Інші надходження 3250 964 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансовихінвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 66 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства таіншої 
господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів відінвестиційної діяльності 3295 909 0 
ІІІ. 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 дочірніх 
підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 228 0 
Залишок коштів на початок року 3405 5 710 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -216 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 266 0 

Примітки: За рішеннями емітента рух грошових коштів розраховується за прямим методом, 
Стовпчик 4 звіту "За аналогічний період попереднього року" не заповнено у зв'язку з тим, що звіт за 2018 рік був 
складений за нормами та  вимогами П(с)БО 25  "Спрощена фінансова звітність" яким не передбачено складання 
даного звіту. 
Негрошових операцій за звітний період не відбувалося. Грошові кошти, відповідним чином розраховані, являються 
власністю підприємства, необхідним чином описані та роз-криті в фінансовій звітності. Чистий рух коштів від 
опера-ційної діяльності має від'ємне значення (-6137) тис. грн, сума надходжень у 2019 році була менше за суму 
видатків. Товариство отримало значну суму надходжень у вигляді авансів у попередньому звітному періоді. Рух 
коштів від інвестиційної діяльності це 11 тис.грн отриманих відсотків за депозитними договорами, 964 тис грн 
повернення грошових коштів з депозитних рахунків,  та 66 тис.грн витра-чених на придбання основних засобів. 
Загальвий рух від інвестиційної діяльності 909 тис.грн. Рух коштів від фінан-сової діяльності відсутній. Загальний 
рух коштів за 2019 рік має від'ємне значення і становить (-5228) тис грн. На кінець звітного періоду підприємство 
має 266 тис. грн. вільних грошових коштів, що є в наявності і в повному обсязі дос-тупні до використання 
 
Керівник    Шубін В.М. 
 
Головний бухгалтер   Риженкова І.О. 



КОДИ 
Дата  

Підприємство приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь" за ЄДРПОУ 00130234 

 
Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстро

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 220 129 6 180 84 6 532 0 0 13 145 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 220 129 6 180 84 6 532 0 0 13 145 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 12 0 0 12 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 -40 0 0 40 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 -40 0 0 40 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансовихінструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Часткаіншого сукупного доходу 
асоційованихі 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  

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 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



до бюджету відповідно до 
законодавства  
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анулювання викуплених акцій  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 частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -40 0 0 52 0 0 12 
Залишок на кінець року  4300 220 89 6 180 84 6 584 0 0 13 157 

Примітки: Статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався. Додатковий капітал на кінець періоду складає 6180 тис. грн., що є емісійним доходом, який 
відображає інвестиції юридичної особи в товариство в минулих періодах. Станом на 31.12.2019р. ка-пітал у дооцінках зменшився на 40 тис.грн. і складає 89,0 тис.грн., 
що представляє собою дооцінку активів проведену у попе-редніх звітних періодах. Сума 40 тис грн це сума нарахованої амортизації в 2019 році по активам, які були 
дооцінені в мину-лому. Сума дооцінки на кінець звітного періоду зменшується пропорційно нарахованій амортизації по таким активам. За звіт-ний період отримано 
чистого прибутку у сумі 12 тис.грн. За звітний період загальна сума власного капіталу збільшилася на 12 тис.грн. 
 
Керівник    Шубін В.М. 
 
Головний бухгалтер   Риженкова І.О. 



XVІ. Твердження щодо річноїінформації 
На думку Голови Правління, який виконує управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, наскільки 
йому відомо на підприємстві задовільний стан бухгалтерського обліку, що забезпечує своєчасне складання та 
подання до відповідних інстанцій фінансової та статистичної звітності. 
На підприємстві організовано бухгалтерський облік, який ведеться відповідно до Закону України "Про 
бухгалтерський обліки та фінансову звітність в Україні" № 996-XІV від 16.07.1999 р. з використанням Плану 
рахунків бухгалтерського  обліку і з використанням концептуальної основи, передбаченої Національними 
Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку. 
На думку Голови Правління первинні документи бухгалтерського обліку містять достовірну інформацію про 
основні засоби, запаси, дебіторську, кредиторську заборгованість, грошові кошти, про стан активів, пасивів, 
фінансовий стан, прибутки. Данні фінансової звітності відповідають даним обліку, фінансова звітність відображає 
по всім суттєвим аспектам інформацію про фінансовий стан емітента, фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.. 
На думку Голови Правління інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та 
підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VІІ додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів" і має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
 
 


