
ПРОТОКОЛ № 28 
річних Загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько – технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 

 
25 квітня 2017 р. 
69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26, офіс 4.13 конференц-зала 
початок зборів о 15-00 годині 
 
Річні Загальні збори акціонерів відкрив обраний Наглядовою радою (протокол № 14  від 15.03.2017 р.), Голова  

зборів приватного акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» Риженкова Ірина Олександрівна, яка допо- 
віла про заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь». 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах  
акціонерів, Наглядовою радою з числа працівників Товариства була обрана реєстраційна комісія (протокол № 14 від  
15.03.2017 р.). 

Голова реєстраційної комісії Поліщук О.І. повідомила наступне: 
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів  

АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» розпочата о 14 годині 15 хв. 25.04.2017 р. Закінчена реєстрація о 14 годині 45 хв.  
25.04.2017 р. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів проведе-н
а згідно з переліком акціонерів, складеним за станом на 24 години 19 квітня 2017 р. 

Реєстраційною комісією (протокол № 2) встановлено: 
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 879 040 шт.; 
Викуплені Товариством акції - відсутні; 
Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить - 808632 шт.; 
Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій Товариства), які зареєструвалися для участі у

 річних Загальних зборах акціонерів, становить 791 470 голос, що в процентному відношенні складає 97,92% від  кільк
ості голосуючих акцій  Товариства. 

Річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. 
За рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 15.03.2017 р.) обрані: 
Голова зборів Риженкова І. О. 
Секретар зборів Щедритська Т.М. 
Річні Загальні збори переходять до розгляду Порядку денного. 
Згідно з вимогами законодавства та Статуту Товариства з Проектом порядку денного річних Загальних зборів а

кціонерів, попередньо затвердженої на засіданні Наглядової ради (протокол № від 2017 року), кожен акціонер був озна
йомлений за 30 днів до початку зборів шляхом направлення поштового повідомлення. 

Також повідомлення було розміщене у загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондово
го ринку, опубліковано у Відомостях НКЦПФР (№ 56(2561) від 23.03.2017 р.) і розміщено на власному сайті  
(http://hydrosteelproject.com). 

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

Наглядова рада (протокол № 15 від 10.04.2017 р.) затвердила наступний Порядок денний річних Загальних зборі
в акціонерів: 

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Затвер-

дження висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товарис-

тва у 2016 році.  
8. Затвердження контрактів, договорів, підписаних протягом 2016 року, предметом яких є майно (товари, роботи, 

послуги), ринкова вартість яких перевищує 5,094 млн. грн. 
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
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 То-
вариства. 

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної 
комісії Товариства. 
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Питання №1 Порядку денного: 
Обрання лічильної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів, оформлення ре- 

зультатів голосування на період роботи зборів обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава  
Маріановича, Поліщук Олени Іванівни. 

 
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія. 
Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №1. 
 
Результати голосування по першому питанню Порядку денного (Протокол № 2 реєстраційної комісії додається до

 матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

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

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
До моменту обрання лічильної комісії її повноваження виконувати реєстраційної комісії. 
Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів, оформлення ре- 

зультатів голосування на період роботи зборів обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава  
Маріановича, Поліщук Олени Іванівни. 

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

комісія. 
 

Питання №2 Порядку денного: 
Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Для роботи річних Загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 
виступи з питань Порядку денного - до 15 хв.; 
на виступи, довідки - до 5 хв.; 
пропозиції щодо рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборів, ставляться на голосу- 

вання 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 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Для роботи річних Загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 
виступи з питань Порядку денного - до 15 хв.; 
на виступи, довідки - до 5 хв.; 
пропозиції щодо рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборів, ставляться на голосу- 

вання у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 
 
Питання №3 Порядку денного: 
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та  

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
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Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідною цілям і напрямкам діяльності  

Товариства та 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 №3. 
 
Результати голосування по третьому питанню Порядку денного (протокол № 2 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

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

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідною цілям і напрямкам діяльності  

Товариства та положенням його установчих документів. 
 
Питання №4 Порядку денного: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідною цілям і напрямкам діяльнос-

ті Товариства та 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 в голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та відповідною цілям і напрямкам діяльност

і Товариства та положенням його установчих документів. 
 
Питання №5 Порядку денного: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 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. 
 
Результати голосування по п'ятому питанню Порядку денного (протокол № 4 лічильної комісії додається до ма-

теріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
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Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. 
 
Питання №6 Порядку денного: 
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити. 
 
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 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити. 
 
Питання №7 Порядку денного: 
Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Това- 
риства у 2016 році. 
 
Акціонерам запропоновано наступне 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. Диві- 

денди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 
 
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 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли 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. Диві- 

денди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. 
 
Питання №8 Порядку денного: 
Затвердження контрактів, договорів, підписаних протягом 2016 року, предметом яких є майно (товари, робо- 
ти, послуги), ринкова вартість яких перевищує 5,094 млн. грн. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Відповідно до рішення, прийнятого річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПКТБ «Запорожгідросталь»  
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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 висновок великих угод затвердити Контракт №
 05/16 з Пауер Інжиніринг та Консалтинг ПТІ ЛТД на виконання робіт з проектування механічного обладнання  
Мткварі ГЕС (Грузія). 

 
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 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Відповідно до рішення, прийнятого річними Загальними зборами акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь»  

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 висновок великих угод затвердити Контракт №
 05/16 з Пауер Інжиніринг та Консалтинг ПТІ ЛТД на виконання робіт з проектування механічного обладнання  
Мткварі ГЕС (Грузія). 

 
Питання №9 Порядку денного: 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Затвердити програму фінансово-господарської діяльності на 2017 рік. 
 
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 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Затвердити програму фінансово-господарської діяльності на 2017 рік. 
 
Питання № 10 Порядку денного: 
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
У зв'язку із закінченням терміну припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на Загальних зборах  

акціонерів 17.04.2014 р. протокол № 25. 
Членів НР Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Максимовських А.В., Савельєву І.В., 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 №9. 
 
Результати голосування по десятому питанню Порядку денного (протокол № 9 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 
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Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
Загальних зборах. 

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
У зв'язку із закінченням терміну припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на Загальних зборах  

акціонерів 17.04.2014 р. протокол № 25. 
Членів НР Глотова В.Л., Майорова В.Ф., Максимовських А.В., Савельєву І.В., Сороку Т.Г. відкликати. 
 
Питання № 11 Порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Згідно норм статті 53 п. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.3 Статуту Товариства обран- 

ня членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Обраними вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів серед осіб, включених до бю- 

летеня для голосування. 
Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування 3957350. 
Загальна кількість бюлетенів, які взяли участь у голосуванні 10; кількість бюлетенів, признаних недійсними 0. 
Кандидати, внесені в бюлетень для кумулятивного голосування, набрали таку кількість голосів: 
1. Глотов Володимир Леонідович   659 884 
2. Ільїна Ірина Львівна    879062 
3. Майоров Віктор Федорович   879042 
4. Савельєва Ірина Володимирівна   0 
5. Степаненко Тетяна Петрівна   0 
6. Сорока Тетяна Георгіївна   660321 
7. Яппаров Едуард Хамітович   879041 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
До складу Наглядової ради обрано особи: 
1. Глотов Володимир Леонідович 
2. Ільїна Ірина Львівна 
3. Майоров Віктор Федорович 
4. Сорока Тетяна Георгіївна 
5. Яппаров Едуард Хамітович 
 
постановили: 
Затвердити підсумки голосування з питання Порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства». 
 
Питання № 12 Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,  

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Т
овариства. 

 
Акціонерам запропоновано наступне 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 - правових договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного това- 

риства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михай- 
ловича. 

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №12. 
 
Результати голосування по дванадцятому питанню Порядку денного (протокол № 11 лічильної комісії додаєть- 

ся до матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
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Таким чином, збори прийняли 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 - правових договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного това- 

риства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михай- 
ловича. 

 
Питання № 13 Порядку денного: 
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах

 акціонерів 17.04.2014 р. протокол № 25. 
Членів РК Судакову Є.В., Кудінову Н.Є., 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 №13. 
 
Результати голосування по тринадцятому питанню Порядку денного (протокол № 12 лічильної комісії додаєть-

ся до матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
У зв'язку із закінченням терміну припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах 

акціонерів 17.04.2014 р. протокол № 25. 
Членів РК Судакову Є.В., Кудінову Н.Є., Онищенко В.І. відкликати. 
 
Питання № 14 Порядку денного: 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Згідно норм статті 73 п. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.6.2 Статуту Товариства обран- 

ня членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Обраними вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед осіб, включених в бюл- 

летень для голосування. 
Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування 2374410. 
Загальна кількість бюлетенів, які взяли участь у голосуванні 10; кількість бюлетенів, признаних недійсними 0. 
Кандидати, внесені в бюлетень для кумулятивного голосування, набрали таку кількість голосів: 
1. Єрашова Тамара Вікторівна   0 
2. Кудінова Наталія Євгенівна   791154 
3. Онищенко Валентина Іванівна  792099 
4. Шок Оксана Юріївна    791157 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
До складу Ревізійної комісії обрано особи: 
1. Кудінова Наталія Євгенівна 
2. Онищенко Валентина Іванівна 
3. Шок Оксана Юріївна 
 
постановили: 
Затвердити підсумки голосування з питання Порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства». 
 
 
Питання № 15 Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення р

озміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
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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 членів Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правових договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного товари-

ства «СГІКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову, Правління Товариства Шубіна Валерія Михайло 

вича. 

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

Результати голосування по п 'ятнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 14 лічильної комісії дода-

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь г голосуванні 791470 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791470 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

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

Таким чином, збори прийияли рішення: 
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 членів Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правових договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного товари-

ства «СГІКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михай-
ловича. 

Всі питання Порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення. 
Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та конструкторско -

технологічне бюро «Запоріжгідросталь» оголошено закритими о 16 годині 20 хв. 

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

Секретар Загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запорі 

Голова Правління 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжжі; 

Риженкова І.О. 

осталь» 

Щедритська Т.М. 

осталь» 

Шубін В.М. 
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