
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

28.04.21 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 08/236 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 
Голова Правління    Шубін В.М. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 
 АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 69041, Запорізька обл., Запоріжжя, бульвар Вінтера, 26 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 00130234 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 061 239 38 20, 061 239 38 23 
6. Адреса електронної пошти: 
 spktb-buh@poshta.pat.ua 
7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
  
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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://hydrosteelproject.com/ru/sharehol
ders 28.04.21 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження) 

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 
найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
27.04.21 припинено 

повноваження 
Голова Наглядової ради Шайтанов Михайло Володимирович  0 

Зміст інформації: 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2021 протокол №33  припинено повноваження члена Наглядової ради  Шайтанова Михайла Володимировича. 
Відкливано у зв'язку з закінченням строку повноважень. Був обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акціонерів 25.04.2018 р. 
26 лютого 2019 року на засiданнi Наглядової ради, обрано на посаду Голови Наглядової ради. 
Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє 60,00% простих iменних акцiй.  
На посадi особа перебувала 3 роки.  
Посадова особа не володiє пакетом акцiй Товариства 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

27.04.21 припинено 
повноваження 

член Наглядової ради Глотов Володимир Леонідович  0 

Зміст інформації: 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2021 протокол №33  припинено повноваження члена Наглядової ради Глотова Володимира Леонідовича. Глотова 
В.Л. відкликано у зв'язку з закінченням строку повноважень. Обирався на посаду члена Наглядової ради двічі. Загальний строк перебування на посаді - 7 років. Посадова 
особа є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698, м.Запоріжжя, бульвар Вінтера буд. 26) який володiє 30,0165% вiд 
загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не володiє акцiями Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має 

27.04.21 припинено 
повноваження 

член Наглядової ради Майоров Віктор Федорович  0,0001 

Зміст інформації: 
 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2021 протокол №33  припинено повноваження члена Наглядової ради  Майорова Вiктора Федоровича 
Відкливано у зв'язку з закінченням строку повноважень.  
Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє 60,00% простих iменних акцiй. Був призначений представником 17.12.2019 року. 
На посадi особа перебувала 1 рік 4 місяці.  
Посадова особа володiє пакетом простих iменних акцiй у розмiрi 0,0001% вартiстю 0,25 грн. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

27.04.21 припинено 
повноваження 

член Наглядової ради Сорока Тетяна Георгіївна  0,0011 

Зміст інформації: 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2021 протокол №33  припинено повноваження члена Наглядової ради Сороки Тетяни Георгiйовни.  Сороку Т.Г. 



відкликано у зв'язку з закінченням трирічного строку повноважень. Обиралася на посаду члена Наглядової ради неодноразово. Загальний строк перебування на посаді - 
12 років. Посадова особа є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698, м.Запоріжжя, бульвар Вінтера буд. 26) який володiє 
30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа володiє пакетом акцiй Товариства у розмірі 0,00110%, вартiстю - 2,50 грн. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має 
 
 

27.04.21 припинено 
повноваження 

член Наглядової ради Третяков Михайло Володимирович  0 

Зміст інформації: 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2021 протокол №33  припинено повноваження члена Наглядової ради  Третякова Михайла Володимировича. 
Посадову особу відкливано у зв'язку з закінченням строку повноважень.  
Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє 60,00% простих iменних акцiй.  
Був призначений представником 17.12.2019 року. 
На посадi особа перебувала 1 рік 4 місяці.  
Посадова особа не володiє пакетом  акцiй Товариства 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

27.04.21 обрано член Наглядової ради Глотов Володимир Леонідович  0 

Зміст інформації: 
Глотов Володимир Леонідович повторно обраний термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2021 р (протокол 
№33). 
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. 
Акцiонером - юридичною особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, буд. 26), який володiє 30,016495% простих iменних акцiй, 
було  внесено кандидатуру Глотова Володимира Леонiдовича для повторного обрання членом Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2021 р  
Глотов Володимир Леонiдович -  член Наглядової ради - представник акцiонера - юридичної особи ТОВ "Проектгiдроиех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запорiжжя, бульвар 
Вiнтера, буд. 26), який володiє 30,016495% простих iменних акцiй. 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду завiдуючого вiддiлом ПТО-2.  
На протязi останнiх п'яти рокiв працював завiдуючим вiддiлом. Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
Акціями товариства не володіє. 
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не притягалася. 
 

27.04.21 обрано Член Наглядової ради Майоров Віктор Федорович  0,0001 

Зміст інформації: 
Майорова Віктора Федоровича  повторно обрано на посаду члена Наглядової ради за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 р протокол №33. 
Обрано строком на 3 роки.  
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. 
Акцiонером - юридичною особою  АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37)), який володiє 60,0% 
вiд загальної кiлькостi акцiй, було  внесено кандидатуру Майорова В.Ф. для повторного обрання членом Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
27.04.2021 р  
 
Майоров В.Ф. є представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 



37)), який володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй.  
Акцiями емiтента  володiє у розмірі 0,00011 на загальну суму 0,25 грн. 
Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом.  
Майоров В.Ф. громадянин Російської Федерації. Займає посаду директора з техпереозброєння та реконструкцiї АТ "Трест Гiдромонтаж"  ( ОГРН 1027739318815, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна буд.37) 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник генерального директора з виробництва, головний iнженер.  
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не притягалася. 
 

27.04.21 обрано Член Наглядової ради Сорока Тетяна Георгіївна  0,0011 

Зміст інформації: 
Сорока Тетяна Георгіївна повторно обрана термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2021 р (протокол №33). 
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. 
Акцiонером - юридичною особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, буд. 26), який володiє 30,016495% простих iменних акцiй, 
було  внесено кандидатуру Сороки Т.Г. для повторного обрання членом Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2021 р  
Сорока Т.Г. -  член Наглядової ради - представник акцiонера - юридичної особи ТОВ "Проектгiдроиех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, буд. 26), 
який володiє 30,016495% простих iменних акцiй. 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду завiдуючого планово-економiчного вiддiлу. Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду завiдуючого планово-економiчного вiддiлу 
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не притягалася. 
Акціями товариства володіє у розмірі 0,0011% на загальну суму 2,50 грн. 
 

27.04.21 обрано Член Наглядової ради Третяков Михайло Володимирович  0 

Зміст інформації: 
Третякова Михайла Володимировича  повторно обрано на посаду члена Наглядової ради за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  27.04.2018 р протокол №33. 
Обрано строком на 3 роки.  
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. 
Акцiонером - юридичною особою  АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37)), який володiє 60,0% 
вiд загальної кiлькостi акцiй, було  внесено кандидатуру Третякова М.В. для повторного обрання членом Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
27.04.2021 р  
 
Третяков М.В. є представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 
37)), який володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй.  
Акцiями емiтента не  володiє. 
Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом.  
Третяков М.В. громадянин Російської Федерації. Займає посаду директора з техпереозброєння та реконструкцiї АТ "Трест Гiдромонтаж"  ( ОГРН 1027739318815, 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна буд.37) 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з радник генерального директора, головний фахiвець з претензiйно-позовної роботи, заступник директора з правового 
забезпечення 
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не притягалася. 
 

27.04.21 обрано Член Наглядової ради Щайтанов Михайло Володимирович.  0 



Зміст інформації: 
Шайтанова Михайла Володимировича  повторно обрано на посаду члена Наглядової ради за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 р протокол 
№33. Обрано строком на 3 роки.  
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. 
Акцiонером - юридичною особою  АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37)), який володiє 60,0% 
вiд загальної кiлькостi акцiй, було  внесено кандидатуру Шайтанова М.В. для повторного обрання членом Наглядової ради на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
27.04.2021 р  
Шайтанов М.В. є представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя м. Москва, Карамишевська набережна, 
буд. 37)), який володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй. 
Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом.  
Шайтанов М.В. громадянин Російської Федерації.  
Займає посаду директора по проектним роботам АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37).  
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора з економiки та органiзацiї робiт, директора по проектним роботам.  
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
 

 


