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ПРОТОКОЛ № 25 

чергових загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства 

«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 

17 квітня 2014 р. 
69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26 офіс 4.13 конференц-зал 

початок зборів о 15-00 години 

Чергові річні збори акціонерів відкрив обраний Наглядовою радою (протокол № 3 від 02.04.2014 р.), Голова 

зборів приватного акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» Риженкова Ірина Олександрівна, яка 

доповіла про заходи щодо підготовки та проведення чергових зборів акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь». 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, які прибули для участі у чергових зборах 

акціонерів, Наглядовою радою з числа працівників товариства була обрана Реєстраційна комісія (протокол № 3 

від 02.04.2014 р.) 

Голова Реєстраційної комісії Попаденко О.І. повідомила наступне: 

1.  Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в чергових зборах акціонерів АТ «СПКТБ 

«Запоріжгідросталь» почата о 14 години 15 хв. 17.04.2014 р. Закінчена реєстрація о 14 години 45 хв. 

17.04.2014 р. 

2.  Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в чергових зборах акціонерів, проведена 

згідно з переліком акціонерів, складеному за станом на 24 години 11 квітня 2014 року. 

3.  Реєстраційною комісією (протокол № 1) встановлено: 

1. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 879 040 шт.; 

2. Викуплені Товариством акції - відсутні; 

3. Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить - 879040 шт.; 

4. Загальна кількість голосів акціонерів (власники голосуючих акцій Товариства), які 

зареєструвалися для участі в чергових зборах акціонерів, становить 791 500 голосів, що в 

процентному відношенні складає 90,04% від загальної кількості голосів Товариства. 
5. Чергові загальні збори акціонерів вважаються правомочними. 

Чергові збори акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» правомірні та переходять до розгляду Порядку 
денного. 

Згідно з вимогами законодавства та Статуту Товариства, з Порядком денним чергових зборів акціонерів, 
попередньо затвердженої на засіданні Наглядової ради (протокол № 2 від 11 березня 2013 року), кожен акціонер 
був ознайомлений за 30 днів до початку зборів шляхом направлення поштового повідомлення. Також 
повідомлення було розміщене в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
опубліковано у Відомостях НКЦПФР (№ 53 (1806) від 19.03.2014 р.) та розміщено на власній веб - сторінці (щодо 
http://www.spktb.zp. ua). 

У встановлений законодавством та Статутом термін пропозицій щодо зміни Порядку денного від акціонерів 
не надійшло. 

Наглядова рада (протокол № 3 від 02.04.2014 р.) затвердила наступний Порядок денний чергових загальних 
зборів акціонерів: 

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Прийняття рішення по порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт та  висновки Ревізійної комісії про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2013 рік. 

Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
7. Затвердження плану розподілу прибутку за 2013 рік та нормативів розподілу прибутку на 2014 рік. 
8. Затвердження програми фінансово - господарської діяльності на 2014 рік. 
9. Затвердження значних правочинів, що вчинялися протягом 2013 року. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» у 2014 році 

та  надання повноважень на укладання значних правочинів. 
11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть затверджуватися з членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої  на підписання договорів з членами 

Наглядової ради Товариства. 
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
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16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть затверджуватися з членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 

Ревізійної комісії Товариства. 

Перше питання Порядку денного: 
Обрання членів Лічильної комісії Товариства. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1.1. До моменту обрання Лічильної комісії її повноваження виконує Реєстраційна комісія. 
1.2. Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час 

голосування на чергових зборах акціонерів, оформлення результатів голосувань відповідними 
протоколами обрати Лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Максименко Яків Васильович та Попаденко 
Олена Іванівна. 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Підрахунок голосів здійснює Реєстраційна комісія. 
Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 1. 
 

Результати голосування з першого питання Порядку денного (Протокол № 2 Реєстраційної комісії додається 
до матеріалів зборів). 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

1.1. До моменту обрання Лічильної комісії її повноваження виконує Реєстраційна комісія. 
1.2. Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час 

голосувань на чергових зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними 
протоколами на чергових загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 2 акціонерів: 
Максименко Яків Васильович а Попаденко Олена Іванівна. 

Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи. 
Подальший підрахунок голосів під час голосування за пропозиціями питань Порядку денного здійснює 

Лічильна комісія. 
 

З другого питання Порядку денного: 
Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів. 

 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 

2.1. Для роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 
 виступ з питань Порядку денного - до 15 хв.; 
 для виступів, довідок - до 5 хв.; 
 пропозиції щодо рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборами, 

ставляться на голосування у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 2. 
 

Результати голосування по другому питанню Порядку денного (протокол № 1 Лічильної комісії додається до 
матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 

 

Таким чином, збори прийняли рішення: 
2.1. Для роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 

 виступ з питань Порядку денного - до 15 хв.; 
 для виступів, довідок - до 5 хв.; 



3 
 

 пропозиції щодо рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборами, 
ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

З третього питання Порядку денного: 
Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
3.1. Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово господарської діяльності Товариства за 

2013 рік. 
3.2. Роботу Правління Товариства у 2013 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам 

діяльності Товариства, а також положенням його установчих документів. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесено на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 3. 
 

Результати голосування по третьому питанню Порядку денного (протокол № 2 Лічильної комісії додається 
до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 

 

Таким чином, збори прийняли рішення: 
3.1. Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово господарської діяльності Товариства за 

2013 рік. 
3.2. Роботу Правління Товариства у 2013 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам 

діяльності Товариства, а також положенням його установчих документів. 
 

З четвертого питання Порядку денного: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам 

діяльності Товариства, а також положенням його установчих документів. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 4. 
 

Результати голосування по четвертому питанню Порядку денного (протокол № 3 Лічильної комісії 
додається до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам 

діяльності Товариства, а також положенням його установчих документів. 
 
З п’ятого питання Порядку денного: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.  
Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
5.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 
5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 5. 
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Результати голосування по п'ятому питанню Порядку денного (протокол № 4 Лічильної комісії додається до 
матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

5.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 
5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною. 
 

З шостого питання Порядку денного: 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
6.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року в формі 

Балансу (Ф1), Звіту про фінансові результати (Ф2), Звіту про рух грошових коштів (Ф3), Звіту про 
власний капітал (Ф4) і приміток до фінансової звітності (Ф5). 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 6. 
 

Результати голосування по шостому питанню Порядку денного (протокол № 5 Лічильної комісії додається 
до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

6.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року в формі 
Балансу (Ф1), Звіту про фінансові результати (Ф2), Звіту про рух грошових коштів (Ф3), Звіту про 
власний капітал (Ф4) і приміток до фінансової звітності (Ф5). 

 

З сьомого питання Порядку денного: 
Затвердження плану розподілу прибутку за 2013 рік і норматив розподілу прибутку на 2014 рік. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
7.1. Взяти до відома, що за підсумками роботи у 2013 році, Товариство має прибуток від фінансово - 

господарської діяльності у сумі 598 тис. грн. 
7.2. Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи у 2013 році, на розвиток Товариства. 
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році не 

проводити. 
7.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 не нараховувати і не 

виплачувати. 
7.5. Прибуток, який передбачається отримати у 2014 році, в повному розмірі направити на розвиток 

Товариства. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 7. 
 

Результати голосування по сьомому питанню Порядку денного (протокол № 6 Лічильної комісії додається до 
матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
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Таким чином, збори прийняли рішення: 
7.1. Взяти до відома, що за підсумками роботи у 2013 році, Товариство має прибуток від фінансово - 

господарської діяльності в сумі 598 тис. грн. 
7.2. Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи у 2013 році, на розвиток Товариства. 
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році не 

проводити. 
7.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 не нараховувати і не 

виплачувати. 
7.5. Прибуток, який передбачається отримати у 2014 році, в повному розмірі направити на розвиток 

Товариства. 
 
З восьмого питання Порядку денного: 

Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2014 рік. 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 

8.1. Затвердити програму фінансово господарської діяльності на 2014 рік. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 8. 
 

Результати голосування по восьмому питанню Порядку денного (протокол № 7 Лічильної комісії додається 
до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 

 

Таким чином, збори прийняли рішення: 
8.1. Затвердити програму фінансово господарської діяльності на 2014 рік. 
 

З дев’ятого питання Порядку денного: 
Затвердження значних правочинів, що вчинялися протягом 2013 року. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
9.1. Схвалити значний правочин, вчинений у 2013 році за рішенням Наглядової ради Товариства, вартість 

якого перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за станом на 31 грудня 2012 року - 
Контракт на розробку проектної документації механічного обладнання № 19/13 від 30 грудня 2013 
року, укладений між АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» та Компанією DUGLAS ALLIANCE LTD (далі -
«Контракт») на наступних істотних умовах: 

1). сторони Контракту: АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» - Підрядник; Компанія DUGLAS ALLIANCE LTD - 
Замовник; 

2). предмет Контракту: Підрядник зобов'язується виконати роботи та надати послуги, а Замовник 
зобов'язується прийняти виконані роботи та надані послуги та оплатити Підряднику їх вартість. 
Підрядник зобов'язується виконати наступні роботи та надати послуги: 
 Етап № 1 Календарного плану - розробити та передати Замовнику технічний проект механічного 

обладнання ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея та проекти організації робіт з його 
монтажу; 

 Етап № 2 Календарного плану - розробити та передати Замовнику робочі креслення механічного 
обладнання ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея; 

 Етап № 3 Календарного плану - розробити та передати Замовнику техноробочі креслення 
нестандартизованого обладнання промислової бази та проекти виконання робіт на промисловій 
базі ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея; 

 Етап № 4 Календарного плану - надати послуги з авторського нагляду за монтажем та 
випробуванням механічного обладнання на будівельному майданчику ГЕС Сендже в Республіці 
Екваторіальна Гвінея; 

3). ціна правочину: 1 153 250 (Один мільйон сто п’ятдесят три тисячі двісті п’ятдесят) ЄВРО 00 
Євроцентів; 

4). терміни виконання робіт та надання послуг визначаються відповідно до Календарного плану 
(Додаток № 4 до Контракту): 
 етапи № № 1-3: початок робіт - з 01 квітня 2014 року, закінчення - 30 вересня 2014 року; 
 етап № 4 в частині послуг з авторського нагляду за монтажем та випробуванням механічного 

обладнання: початок надання послуг протягом 20 (Двадцяти) днів з моменту отримання виклику 
на об'єкт; загальна тривалість надання послуг - 18 (Вісімнадцять) місяців. 
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Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 9. 

 

Результати голосування по дев'ятому питанню Порядку денного (протокол № 8 Лічильної комісії додається 
до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

9.1. Схвалити значний правочин, вчинений у 2013 році за рішенням Наглядової ради Товариства, вартість 
якого перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за станом на 31 грудня 2012 року - 
Контракт на розробку проектної документації механічного обладнання № 19/13 від 30 грудня 2013 
року, укладений між АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» та Компанією DUGLAS ALLIANCE LTD (далі -
«Контракт») на наступних істотних умовах: 

1). сторони Контракту: АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» - Підрядник; Компанія DUGLAS ALLIANCE LTD - 
Замовник; 

2). предмет Контракту: Підрядник зобов'язується виконати роботи та надати послуги, а Замовник 
зобов'язується прийняти виконані роботи та надані послуги та оплатити Підряднику їх вартість. 
Підрядник зобов'язується виконати наступні роботи та надати послуги: 
 Етап № 1 Календарного плану - розробити та передати Замовнику технічний проект механічного 

обладнання ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея та проекти організації робіт з його 
монтажу; 

 Етап № 2 Календарного плану - розробити та передати Замовнику робочі креслення механічного 
обладнання ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея; 

 Етап № 3 Календарного плану - розробити та передати Замовнику техноробочі креслення 
нестандартизованого обладнання промислової бази та проекти виконання робіт на промисловій 
базі ГЕС Сендже в Республіці Екваторіальна Гвінея; 

 Етап № 4 Календарного плану - надати послуги з авторського нагляду за монтажем та 
випробуванням механічного обладнання на будівельному майданчику ГЕС Сендже в Республіці 
Екваторіальна Гвінея; 

3). ціна правочину: 1 153 250 (Один мільйон сто п’ятдесят три тисячі двісті п’ятдесят) ЄВРО 00 
Євроцентів; 

4). терміни виконання робіт та надання послуг визначаються відповідно до Календарного плану 
(Додаток № 4 до Контракту): 
 етапи № № 1-3: початок робіт - з 01 квітня 2014 року, закінчення - 30 вересень 2014 року; 
 етап № 4 в частині послуг з авторського нагляду за монтажем та випробуванням механічного 

обладнання: початок надання послуг протягом 20 (Двадцяти) днів з моменту отримання виклику 
на об'єкт; загальна тривалість надання послуг - 18 (Вісімнадцять) місяців. 
 

З десятого питання Порядку денного: 
Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у 2014 році та надання 
повноважень на укладання значних правочинів. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
10.1. Для оперативного вирішення питань, що стосуються укладення контрактів, договорів у 2014 році, 

предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової 
вартості активів (4,846 млн. грн.), загальні збори акціонерів попередньо приймають рішення про 
схвалення укладання таких правочинів, які можуть вчинятися в ході поточної діяльності Товариства 
протягом 1 (Одного) року: 
 предмет правочинів: виконання та надання послуг за основним напрямком діяльності Товариства, 

а саме - проектування та реконструкція механічного обладнання ГТС, натурні обстеження 
механічного обладнання ГЕС і шлюзів, обстеження вантажопідйомного обладнання та розробка 
проектів виробництва робіт по перерахованих вище видів робіт; 

 гранична вартість правочина: не більше 9 000 000 (Дев'ять мільйонів) грн. 
10.2. Делегувати Правлінню Товариства право прийняття рішення про підписання контрактів, договорів, 

вартість яких перевищує 25% балансової вартості активів Товариства (4,846 млн. грн.). 
10.3. Контракти, договори набирають чинності лише після схвалення Наглядовою радою Товариства, що 

відображається у відповідному рішенні Наглядової ради. 
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10.4. Винести на затвердження чергових загальних зборів акціонерів питання про схвалення укладених у 
2014 році контрактів, договорів, предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вар- 
тість яких перевищує 25% балансової вартості активів Товариства (4,846 млн. грн.). 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 10. 
 

Результати голосування по десятому питанню Порядку денного (протокол № 9 Лічильноїкомісії додається 
до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

10.1. Для оперативного вирішення питань, що стосуються укладення контрактів, договорів у 2014 році, 
предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової 
вартості активів (4,846 млн. грн.), загальні збори акціонерів попередньо приймають рішення про 
схвалення укладання таких правочинів, які можуть вчинятися в ході поточної діяльності Товариства 
протягом 1 (Одного) року: 
  предмет правочинів: виконання та надання послуг за основним напрямком діяльності 

Товариства, а саме - проектування та реконструкція механічного обладнання ГТС, натурні 
обстеження механічного обладнання ГЕС і шлюзів, обстеження вантажопідйомного обладнання та 
розробка проектів виробництва робіт по перерахованих вище видів робіт; 

 гранична вартість правочина: не більше 9 000 000 (Дев'ять мільйонів) грн. 
10.2. Делегувати Правлінню Товариства право прийняття рішення про підписання контрактів, договорів, 

вартість яких перевищує 25% балансової вартості активів Товариства (4,846 млн. грн.). 
10.3. Контракти, договори набирають чинності лише після схвалення Наглядовою радою Товариства, що 

відображається у відповідному рішенні Наглядової ради. 
10.4. Винести на затвердження чергових загальних зборів акціонерів питання про схвалення укладених у 

2014 році контрактів, договорів, предметом яких є майно (товари, роботи, послуги), ринкова вар- 
тість яких перевищує 25% балансової вартості активів Товариства (4,846 млн. грн.). 

 

 
З одинадцятого питання Порядку денного: 

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 

11.1. Повноваження членів Наглядової ради, обраних на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 
13.02.2014 р. (протокол № 24) достроково припинити. 

11.2. Членів Наглядової ради, а саме: Гамору О.В., Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Тиннікова О.П., Сороку Т.Г.,  
відкликати. 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 11. 

 

Результати голосування по одинадцятому питанню Порядку денного (протокол № 10 Лічильної комісії 
додається до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

11.1. Повноваження членів Наглядової ради, обраних на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 
13.02.2014 р. (протокол № 24) достроково припинити. 

11.2. Членів Наглядової ради, а саме: Гамору О.В., Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Тиннікова О.П., Сороку Т.Г.,  
відкликати. 
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З дванадцятого питання Порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Згідно зі Статутом Товариства, Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки, у складі 5 (п'яти) осіб 

шляхом кумулятивного голосування. 
Відповідно до пропозицій акціонерів, в бюлетень для голосування внесено фізичні особи, які мають повну 

цивільну дієздатність і не мають непогашені судимості, а саме: 
1. Глотов Володимир Леонідович 

2. Ільїна Ірина Львівна 

3. Майоров Віктор Федорович 

4. Максимовських Анастасія В'ячеславівна 

5. Савельєва Ірина Володимирівна 

6. Степаненко Тетяна Петрівна 

7. Сорока Тетяна Георгіївна 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 12 для 

кумулятивного голосування. 
 
Результати кумулятивного голосування по дванадцятому питанню Порядку денного (протокол № 11 

Лічильної комісії додається до матеріалів зборів) 

Кандидатами в члени Наглядової ради отримано така кількість голосів: 
1. Глотов Володимир Леонідович   264490 

2. Ільїна Ірина Львівна     0 

3. Майоров Віктор Федорович    1143039 

4. Максимовських Анастасія В'ячеславівна  1142929 

5. Савельєва Ірина Володимирівна   1142918 

6. Степаненко Тетяна Петрівна    0 

7. Сорока Тетяна Георгіївна   264104 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість 
голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
12.1. До складу Наглядової ради Товариства обрані особи: 

1. Глотов Володимир Леонідович 

2. Майоров Віктор Федорович 

3. Максимовських Анастасія В'ячеславівна 

4. Савельєва Ірина Володимирівна 

5. Сорока Тетяна Георгіївна 

З тринадцятого питання Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть затверджуватися з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 
Наглядової ради. 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, які будуть затверджуватися з членами Наглядової 

ради Товариства шляхом підписання членами Наглядової ради згод на приєднання до договору. 
13.2. Встановити розмір їх винагороди відповідно до укладених цивільно-правовими договорами. 
13.3. Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного 

акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради Голову Правління 
Товариства, Шубіна Валерія Михайловича. 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 13. 
 

Результати голосування по тринадцятому питанню Порядку денного (протокол № 12 Лічильної комісії 
додається до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
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Таким чином, прийнято рішення: 
13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, які будуть затверджуватися з членами Наглядової 

ради Товариства шляхом підписання членами Наглядової ради згод на приєднання до договору. 
13.2. Встановити розмір їх винагороди відповідно до укладених цивільно-правовими договорами. 
13.3. Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного 

акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради Голову Правління 
Товариства, Шубіна Валерія Михайловича. 

 
З чотирнадцятого питання Порядку денного: 

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 

14.1. Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на позачергових зборах акціонерів 27 серпня 2010 
року протокол № 18, припинити. 

14.2. Членів Ревізійної комісії, а саме: Марченко В.М., Марішечеву Т.Г., Онищенко В.І. відкликати. 
 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 14. 
 

Результати голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 13 Лічильної комісії 
додається до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

14.1. Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на позачергових зборах акціонерів 27 серпня 2010 
року протокол № 18, припинити. 

14.2. Членів Ревізійної комісії, а саме: Марченко В.М., Марішечеву Т.Г., Онищенко В.І. відкликати. 
 
З п’ятнадцятого питання Порядку денного: 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Згідно зі Статутом Товариства, Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки, у складі 3 (трьох) осіб 

шляхом кумулятивного голосування. 
Відповідно до пропозицій акціонерів, в бюлетень для голосування внесені фізичні особи, які мають повну 

цивільну дієздатність та не мають непогашені судимості, а саме: 
1. Кудінова Наталія Євгенівна 

2. Марченко Володимир Микитович 

3. Онищенко Валентина Іванівна 

4. Сапожникова Оксана Павлівна 

5. Судакова Олена Валеріївна  

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесено на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 15 для 

кумулятивного голосування. 
 
Результати кумулятивного голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 14 

Лічильної комісії додається до матеріалів зборів). 
Кандидатами в члени Ревізійної комісії отримана така кількість голосів: 

1. Кудінова Наталія Євгенівна   1055239 

2. Марченко Володимир Микитович 143 

3. Онищенко Валентина Іванівна  264114 

4. Сапожникова Оксана Павлівна  0 

5. Судакова Олена Валеріївна   1055004 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість 
голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 

15.1. До складу Наглядової ради Товариства обрані особи: 
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1. Кудінова Наталія Євгенівна 

2. Онищенко Валентина Іванівна 

3. Судакова Олена Валеріївна 

З шістнадцятого питання Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання 
особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії 

Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
16.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії 

Товариства шляхом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до договору. 
16.2. Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного 

акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління 
Товариства, Шубіна Валерія Михайловича. 

 

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесено на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 16. 
 

Результати голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 15 Лічильної комісії 
додається до матеріалів зборів) 

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791500 Голосів 100% 

Голосувало «За» 791500 Голосів 100% 

Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 

«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у 
чергових загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
16.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії 

Товариства шляхом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до договору. 
16.2. Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного 

акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління 
Товариства, Шубіна Валерія Михайловича. 

 
Всі питання Порядку денного розглянуті та по них прийняті рішення. 
 
Чергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та 

конструкторсько - технологічне бюро « Запоріжгідросталь» оголошено закритими о 17 години 20 хв. 
 
 
 
Голова чергових загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства 

«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

___________________ Риженкова І.О. 
 

Секретар чергових загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства 

«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

___________________ Щедритська Т.М. 
 

Голова Правління 

приватного акціонерного товариства 

«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідростальєєд» 
 

__________________ Шубін В.М. 
 


