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ПРОТОКОЛ № 22 
річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 

«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 
25 квітня 2013 р. 
69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26 
актова зала 
приватного акціонерного товариства 
«СПКТБ «Запоріжгідросталь» 
початок зборів о 15-00 годині 
 
Загальні річні збори акціонерів відкрив Голова зборів приватного акціонерного товариства 

«СПКТБ «Запоріжгідросталь» Риженкова Ірина Олександрівна, яка доповіла про заходи щодо підго-
товки та проведення загальних річних зборів акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь». 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних 
річних зборах акціонерів Наглядовою радою була обрана Реєстраційна комісія (протокол № 23 від 
25.02.2012 р.) з числа працівників товариства. 

Слово надається Голові Реєстраційної комісії Новицькому В.М., який доповів зборам акціонерів, 
що згідно опублікованому та розісланому повідомленню про скликання на 25.04.2013 р. річних зага-
льних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» реєстра-
ція акціонерів та їх представників для участі у річних зборах акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідрос-
таль» почата о 14-15 годині 25.04.2013 р. Закінчена реєстрація о 14-45 годині 25.04.2013 р. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних зборах акціонерів про-
ведена згідно переліку акціонерів, складеному за станом на 24 години 19 квітня 2013 року. 

Згідно реєстру за станом на 19.04.2013 року статутний капітал АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» 
розділений на 879040 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 
копійок) кожна і складає 219760 гривень. 

Згідно Протоколу № 1 від 25.04.2013 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних 
зборах акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» зареєструвалося 12 акціонерів та їх представни-
ків, яким належить 794219 штук, простих іменних акцій (голосів), що складає 90,35 % від Статутного 
капіталу АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» (від загальної кількості голосів, які мають право брати 
участь у голосуванні). 

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів. 
Оскільки для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь»  

25 квітня 2013 року зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш ніж 60 відсотків го-
лосуючих акцій Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", реєст-
раційна комісія констатує правомірність річних загальних зборів акціонерів 25.04.2013 року. 

 
Оскільки збори акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» правомірні, збори переходять до 

розгляду порядку денного. 
Порядок денний, попередньо затверджений на засіданні Наглядової ради (протокол № 22 від 

25 лютого 2013 року) та за 30 днів до початку зборів був опублікований в центральній пресі, розмі-
щений у загальнодоступній базі і розісланий кожному акціонеру для ознайомлення поштовими лис-
тами. 

 
Пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надійшло. 
Наглядова рада (протокол № 23 від 10 квітня 2013 року) затвердила наступний порядок денний: 
1. Прийняття рішення щодо порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Об-

рання Лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
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3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012 рік. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
6. Затвердження плану розподілу (покриття збитків) за 2012 рік та норматив розподілу 

прибутку на 2013 рік. 
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2013 рік. 
8. Затвердження значних правочинів, що вчинялися протягом 2012 року. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться АТ «СПКТБ «Запорі-

жгідросталь» в 2013 році та надання повноважень на укладання значних правочинів. 
 
Голова зборів запропонував до моменту обрання Лічильної комісії підрахунок голосів робити 

Реєстраційній комісії. 
Зауважень по даній пропозиції від акціонерів не надійшло. 
 
Перше питання порядку денного: 

1.  Прийняття рішення щодо порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обран-
ня Лічильної комісії та затвердження її складу. 

 
Слухали Голову зборів Риженкову Ірину Олександрівну, яка повідомила, що для надання акціо-

нерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на 
загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а та-
кож для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію. Запропоновано: 

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі: 
• Голова Лічильної комісії - Гаража П.Г. 
• Секретар Лічильної комісії - Сорока Т.Г. 

 
Зауважень від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування, підрахунок голосів, відповідно до прийнятого ра-

ніше рішення, здійснює Реєстраційна комісія. 
 
Результати голосування по обранню Лічильної комісії (Протокол № 2 Реєстраційної комісії до-

дається до матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 
у роботі зборів. 

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1.1. Вибрати Лічильну комісію у складі: 
• Голова Лічильної комісії - Гаража П.Г. 
• Секретар Лічильної комісії - Сорока Т.Г. 
Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи. 
Подальший підрахунок голосів під час голосування за пропозиціями порядку денного здійснює 

Лічильна комісія. 
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З процедурних питань Головою загальних зборів акціонерів запропоновано: 
1. Голосування на зборах проводити відкритим способом бюлетенями для голосування. Під-

рахунок голосів виконує Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лі-
чильної комісії. Голосування на загальних зборах виконується за принципом: одна акція - один голос. 

2. Затвердити такий Регламент: 
• надати виступаючим з питань Порядку денного - до 15 хвил., 
• обговорення з питань Порядку денного - до 15 хвил., 
• для виступу, довідок - до 5 хвил.; 

Зауважень від акціонерів не надійшло. 
 
Протокол № 1 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 
у роботі зборів. 

Рішення прийнято. 
 
Таким чином, прийнято рішення: 
1.2 Голосування на Зборах проводити відкритим способом бюлетенями для голосування. Підра-

хунок голосів виконує Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічи-
льної комісії. Голосування на загальних зборах виконується за принципом: одна акція - один голос. 

1.3 Затвердити такий Регламент: 
• надати виступаючим з питань Порядку денного - до 15 хвил., 
• обговорення з питань Порядку денного - до 15 хвил., 
• для виступу, довідок - до 5 хвил.; 

 
З другого питання Порядку денного: 

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
 
Слухали Голову Правління Шубіна Валерія Михайловича. 
Запропоновано: 
2.1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік затвердити. 
2.2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такої, яка відповідає цілям 

і напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Протокол № 2 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 
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Таким чином, прийнято рішення: 
2.1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік затвердити. 
2.2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такої, яка відповідає цілям 

і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. 
 
З третього питання Порядку денного: 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 
 
Слухали члена Наглядової ради Товариства Сороку Тетяну Георгіївну. 
Запропоновано: 
3.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. 
3.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною цілям і напрямам дія-

льності Товариства та положенням його установчих документів. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Протокол № 3 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
3.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. 
3.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році визнати задовільною цілям і напрямам дія-

льності Товариства та положенням його установчих документів. 
 
З четвертого питання Порядку денного: 

4. Звіт Ревізійної комісії за звітний 2012 рік та затвердження висновків ревізійної комісії. 
 
Слухали члена ревізійної комісії Товариства Онищенко Валентину Іванівну. 
Запропоновано: 
4.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. 
4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною. 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Протокол № 4 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 791480 Голосів 99,7%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 2739 Голосів 0,3%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 
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Таким чином, прийнято рішення: 
4.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити. 
4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною. 
 
З п'ятого питання Порядку денного: 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік . 
 
Слухали члена Правління, головного бухгалтера Риженкову Ірину Олександрівну. 
Запропоновано: 
5.1. Затвердити річний звіт Товариства та Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 

2012 року. 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Протокол № 5 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
5.1. Затвердити річний звіт Товариства та Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 

2012 року. 
 
З шостого питання Порядку денного: 

6. Затвердження плану розподілу (покриття збитків) за 2012 рік та норматив розподілу 
прибутку на 2013 рік. 

 
Слухали Голову Правління Шубіна Валерія Михайловича. 
Запропоновано: 
6.1. Взяти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році, Товариство має прибуток від фінан-

сово - господарської діяльності в сумі 316 тис. грн. 
6.2. Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи в 2012 році, на розвиток Товариства. 
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2012 році 

не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нарахо-
вувати та не виплачувати. 

6.4. Прибуток, отриманий в 2013 році, залишити у розпорядженні Товариства. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Протокол № 6 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 791480 Голосів 99,7%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 2739 Голосів 0,3%
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Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
6.1. Взяти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році, Товариство має прибуток від фінан-

сово - господарської діяльності в сумі 316 тис. грн. 
6.2. Направити прибуток, отриманий за підсумками роботи в 20112 році на розвиток Товариства. 
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2012 році 

не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нарахо-
вувати та не виплачувати. 

6.4. Прибуток, отриманий в 2013 році, залишити у розпорядженні Товариства. 
 
З сьомого питання Порядку денного: 

7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2013 рік. 
 
Слухали Голову Правління Шубіна Валерія Михайловича. 
Запропоновано: 
 
7.1. Затвердити тематичний план робіт на 2013 рік. 
 
Протокол № 7 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів 

зборів. 
 
Протокол № 7 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
7.1. Затвердити тематичний план робіт на 2013 рік. 
 
З восьмого питання Порядку денного: 

8. Затвердження значних правочинів, що вчинялися протягом 2012 року. 
 

Слухали Голову Правління Шубіна Валерія Михайловича. 
Запропоновано: 
8.1. Затвердити укладені у 2012 році контракти та договори (значні правочини), предметом яких 

є надання інжинірингових послуг, ринкова вартість яких перевищує 3,7 млн. грн. 
 
Протокол № 8 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
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лися для участі у загальних зборах. 
 
Таким чином, прийнято рішення: 
8.1. Затвердити укладені у 2012 році контракти та договори (значні правочини), предметом яких 

є надання інжинірингових послуг, ринкова вартість яких перевищує 3, 7 млн. грн. 
 
З дев'ятого питання Порядку денного: 

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться АТ «СПКТБ «Запоріж-
гідросталь» в 2013 році та надання повноважень на укладання значних правочинів. 

 
Слухали Голову зборів Риженкову І А. 
Запропоновано: 
9.1. З метою оперативного вирішення питань, що стосуються укладання угод в 2013 році, пред-

метом яких є майно (послуги, роботи), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової вартості ак-
тивів (4,05 млн. грн.), збори попередньо приймають рішення про укладання таких угод . 

9.2. Делегувати Наглядовій раді Товариства право прийняття рішення про підписання договорів, 
контрактів, вартість яких перевищує 25% балансової вартості активів (4,05 млн. грн.). 

9.3. Контракт набуває чинності тільки після його затвердження Наглядовою радою Товариства, 
що відображається у відповідному протоколі Наглядової ради. 

9.4. На чергових зборах акціонерів затвердити підписані протягом 2013 року контракти, догово-
ри, предметом яких є майно (послуги, роботи), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової вар-
тості активів (4,05 млн. грн.) 

 
Протокол № 9 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріалів 

зборів. 
 
Протокол № 9 Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування додається до матеріа-

лів зборів. 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 794219 Голосів 100%
Голосувало «За» 794219 Голосів 100%
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
«Утрималися» 0 Голосів 0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах. 

 
Таким чином, прийнято рішення: 
9.1. З метою оперативного вирішення питань, що стосуються укладання угод в 2013 році, пред-

метом яких є майно (послуги, роботи), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової вартості ак-
тивів (4,05 млн. грн.), збори попередньо приймають рішення про укладання таких угод . 

9.2. Делегувати Наглядовій раді Товариства право прийняття рішення про підписання договорів, 
контрактів, вартість яких перевищує 25% балансової вартості активів (4,05 млн. грн.). 

9.3. Контракт набуває чинності тільки після його затвердження Наглядовою радою Товариства, 
що відображається у відповідному протоколі Наглядової ради. 

9.4. На чергових зборах акціонерів затвердити підписані протягом 2013 року контракти, догово-
ри, предметом яких є майно (послуги, роботи), ринкова вартість яких перевищує 25% балансової вар-
тості активів (4,05 млн. грн.) 

 
Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. 
 
Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та 
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конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» оголошено закритими о 
16-15 годині. 

 
 
 
 
Голова річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
  

___________________ Риженкова І.А. 
 
Секретар річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

___________________ Попаденко О.І. 
Голова Правління 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

___________________ Шубін В.М. 
 


