
Приватне акціонерне товариство «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро 

«Запоріжгідросталь»  (надалі Товариство) код за ЕДРПОУ 00130234, місцезнаходження за адресою: 69041,  

м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26 

Повідомляє про те, що 25 квітня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: м. Запо-

ріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 4.13 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів здійснюється 25 квітня 2017 року з 14.15 до 14.45 за місцем проведення Зборів. 

Брати участь у річних зборах акціонерів мають право акціонери, які включені до переліку станом на 

24 години 19 квітня 2017 року. 
 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

  1. Обрання Лічильної комісії. 

Проект рішення: 
Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів, оформлен-

ня результатів голосування на період роботи зборів обрати Лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Но-

вицького Владислава Маріановича, Поліщук Олени Іванівни. 

  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: 
Для роботи Загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 

- до 15 хв., 

- до 5 хв .; 
щодо рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборів, ставляться 

на голосування в порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

  3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 

2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: 
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік 

затвердити. 

Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам діяль-
ності Товариства та положенням його установчих документів. 

  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення: 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. 

Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідної цілям і напрямкам 

діяльності Товариства та положенням його установчих документів. 

  5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2016 

рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

Проект рішення: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. 

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення: 
Річний звіт товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити. 

  7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році. 

Проект рішення: 

Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік отримано збиток у 
розмірі 287 тис. грн. 

Покриття отриманого збитку провести за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 

Відрахування у фонд виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 році не проводити. 

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не ви-

плачувати. 

  8. Затвердження контрактів, договорів, підписаних протягом 2016 року, предметом яких є майно 

(товари, роботи, послуги), ринкова вартість яких перевищує 5,094 млн. грн. 

Проект рішення: 
Відповідно до рішення, прийнятого річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідро-

сталь» від 21 квітня 2016 року (протокол № 27) з питання попереднього схвалення значних правочинів, 
які будуть відбуватися АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» у 2016 році та надання повноважень на ви-

сновок великих угод затвердити Контракт 05/16 з Пауер Інжиніринг та Консалтинг ПТІ ЛТД на вико-

нання робіт з проектування механічного обладнання Мткварі ГЕС (Грузія). 

  9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 

Проект рішення: 
Затвердити програму фінансово-господарської діяльності на 2017 рік. 

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 
У зв'язку із закінченням терміну припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на Загальних 



зборах акціонерів 17.04.2014 р. протокол №25. 

Членів НС Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Максимовськихї А.В., Савельєву І.В., Сороку Т.Г. відкликати. 

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів 

з членами Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: 

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства 
шляхом підписання членами Наглядової ради згод на приєднання до договору. 

Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до укладених цивільно - правовими до-
говорами. 

Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерно-

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

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення: 

У зв'язку із закінчення терміну припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних 

зборах акціонерів 17.04.2014 р протокол №25 
Членів РК Судакова Є.В., Кудінова Н.Є., Онищенко В. І. відкликати 

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

15. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 

комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання догово-

рів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Проект рішення: 

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товарист-

ва шляхом підписання членами Ревізійної комісії товариства згод на приєднання до договору. 
Встановити розмір винагороди членів Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правовими 

договорами. 

Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерно-
го товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товарист-

ва, Шубіна Валерія Михайловича. 
Акціонери мають право під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів ознайомитися з доку-

ментами, пов'язаними з проведенням цих зборів, звернувшись до члена Правління Риженкової І.О. за адресою: 

м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 2.2 у робочі дні (з 9.00 год. до 16.00 год.). 

Телефон для довідок: (061) 239-38-24. 

Інформація про проведення зборів та проекти рішень з кожного питання, які включені до проекту По-

рядку денного, розміщені на власному веб-сайті http://hydrosteelproject.com. 

 

Основні показники 

фінансово господарської діяльності АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» (тис. грн.) 

Найменування показника 
Період 

Звітний Попередній 

Усього активів 48 623 20 377 

Основні засоби 5 695 5 950 

Довгострокові фінансові інвестиції   

Запаси 141 145 

Сумарна дебіторська заборгованість 15 695 4 096 

Грошові кошти та їх еквіваленти  5 175 

Нерозподілений прибуток 5 936 6 198 

Власний капітал 6 570 6 483 

Статутний капітал 220 220 

Довгострокові зобов'язання та забезпечення 1 582 1 300 

Поточні зобов'язання 34 315 6 142 

Чистий прибуток (збиток) (287) 536 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 879 040 879 040 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду 
-  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 128 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт 

та документ , що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. 

Інформація про проведення зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР № 56 (2561) від 23.03.2017 р. 

Наглядова рада АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь». 


