
Наглядова рада приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 

(далі Товариство) 
код ЕДРПОУ 00130234, місцезнаходження за адресою: 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26, 

повідомляє про те, що 
25 квітня 2018 року о 15.00 в приміщенні Товариства за адресою: 

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

 
Реєстрація акціонерів здійснюється 25 квітня 2018 року з 14.15 до 14.50 за місцем проведення зборів. 
Право на участь у річних Загальних зборах акціонерів мають акціонери, які включені до переліку акціонерів станом на 24 
годину 19 квітня 2018 року. 
Станом на 20 березня 2018 року згідно реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів, кількість простих  іменних акцій складає 879040 шт., кількість голосуючих акцій  - 808632 шт. 
 
Перелік питань, включених до проекту Порядку денного та проекти рішень з кожного питання: 
 

Питання,  
що входить до проекту Порядку денного 

Проект рішення 

1 Обрання лічильної комісії. Припинення 
повноважень лічильної комісії. 
 

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького 
Владислава Маріановича, Поліщук Олени Іванівни. 

2. Повноваження комісії припинити після закінчення цих зборів 
акціонерів та підписання усіх необхідних документів, 
пов'язаних з цими зборами. 

2 Визначення та затвердження порядку і 
способу посвідчення бюлетенів для 
голосування. 

Визначити та затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення 
бюлетенів для голосування: 
бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання 
представником Реєстраційної комісії при видачі бюлетенів 
акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень 
засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» і місце для 
вказівки ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого 
підпису. У разі складання бюлетеня з декількох листів, 
засвідчується кожен лист такого бюлетеня; 
у разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії 
(Реєстраційної комісії) робиться відмітка із зазначенням підстав 
про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня 
засвідчується підписами усіх членів лічильної комісії 
(Реєстраційної комісії) з вказівкою їх ПІБ. 

3 Затвердження регламенту роботи річних 
Загальних зборів акціонерів. 

Для роботи Загальних зборів акціонерів затвердити наступний 
регламент: 
• виступи з питань Порядку денного - до 15 хв. 
• на виступи, довідки - до 5 хв.; 
• пропозиції відносно рішень з питань Порядку денного, які 

виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування 
у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

4 Звіт Правління Товариства про підсумки 
фінансово-господарської діяльності за 2017 
рік та його затвердження. Прийняття рішення 
за результатами розгляду звіту. 

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово- 
господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. 

2. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та 
такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності 
Товариства. 

5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік 
та його затвердження. 
Прийняття рішення за результатами розгляду 
звіту. 

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 
2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2017 році 

задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам 
діяльності Товариства. 

6 Звіт та висновки Ревізійної комісії про 
фінансово - господарську діяльність 
Товариства за 2017 рік. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії 

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік 
затвердити. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати 
задовільною. 

7 Затвердження річного звіту Товариства за 
2017 рік 

1. Річний звіт товариства за результатами фінансово-
господарської діяльності затвердити 

8 Про розподіл прибутку та покриття збитків 
Товариства за результатами фінансово - 
господарської діяльності Товариства за 2017 
рік 

1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської 
діяльності за 2017 рік отримано прибуток у розмірі 765 тис. 
грн. 

2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками 
діяльності Товариства у 2017 році не проводити. Дивіденди 
за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 
рік не нараховувати та не виплачувати. 

9 Затвердження основних напрямків діяльності 
Товариства на 2018 рік 

Програму виробничо - господарської діяльності Товариства 
на 2018 рік затвердити. 



10 Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рішення із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Надання повноважень на укладання таких 
угод. 
 

1. Керуючись положеннями ст. 33 і ст. 70 Закону України «Про 
акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) 
на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які 
будуть здійснюватися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення. 

Надати повноваження: 
а) Наглядовій раді Товариства на вчинення (укладання) угод, 
предметом (характером) яких є отримання Товариством грошових 
коштів (кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань), 
гарантій, акредитивів та / або отримання будь-яких інших 
банківських продуктів / послуг;  
передача майна (майнових прав) Товариства в заставу / іпотеку та / 
або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань 
(у т.ч. договору поруки) Товариства та / або забезпечення 
зобов'язань будь-яких третіх осіб; 
договорів купівлі-продажу майна (у тому числі нерухомого майна), 
поступки права вимоги та / або переведення боргу, оренди і лізингу; 
договорів поставки, дилерських договорів купівлі-продажу, 
агентських договорів, експортних і імпортних договорів, надання 
послуг Товариством; 
б) Правлінню Товариства на вчинення (укладання) угод, предметом 
яких є виконання проектно-конструкторських робіт (послуг). 

2. Гранична сукупна вартість таких угод не повинна 
перевищувати гривневий еквівалент 3 000 000 (три мільйони) 
доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу 
гривни до долара США, встановленому НБУ на момент 
вчинення таких правочинів. 

3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на 
укладення від імені товариства значних правочинів (за 
винятком угод на виконання проектно-конструкторських робіт 
(послуг)) з правом підпису договорів /додаткових угод/ і будь-
яких інших документів, необхідних для укладення цих угод. 

4. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка 
виконує його обов'язки або іншу особу, кандидатура якої буде 
погоджена з Наглядовою радою) на укладення від імені 
Товариства угод на виконання проектно-конструкторських 
робіт (послуг) з правом підпису договорів /додаткових угод/ і 
будь-яких інших документів, необхідних для укладення цих 
угод. 

5. Укладення кожного значного правочину відбувається 
обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, 
яке оформлюється протоколом рішення Наглядової Ради. 

 
Інформація про проведення зборів і проекти рішень з кожного питання, які включені в проект Порядку денного, розміще
на на сайті : http://hydrosteelproject.com/ 

 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, ком. 2.2 у робочі дні  
(з 9.00 до 16.00), а в день проведення Зборів - за місцем проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів - член Правління Риженкова І.О. 
Телефон для довідок: (061) 239-38-24  
Після направлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни в 
документи, надані акціонерам для ознайомлення, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами Порядку 
денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше чим за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а відносно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше чим за чотири дні до дати проведення 
Загальних зборів. 
Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові питання акціонерів з питань, 
включених до проекту Порядку денного Загальних зборів, до дати проведення зборів. Товариство може надати одну 
загальну відповідь на усі питання однакового змісту. 
Кожен акціонер має право внести пропозиції з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів 
Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше чим за 20 днів до дати проведення Загальних зборів товариства.  
Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства подається у письмовій формі з вказівкою прізвища 
(найменування) акціонера, який вносить пропозицію, кількості, типу і / або класу акцій, що належать йому, текст 
пропозиції з питання і / або проекту рішення. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту Порядку денного Загальних зборів. 
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. 
 
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за дорученням: 
Представником акціонера - фізичної або юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави або територіальної общини 
- уповноважена особа органу, що здійснює управління державним або комунальним майном. 



Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний термін. Акціонер має право у будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Доручення на право участі і голосування на Загальних зборах, яке видане фізичною особою, засвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може засвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку порядку. Доручення на право участі і 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. 
Доручення на право участі і голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання по 
голосуванню, тобто перелік питань Порядку денного Загальних зборів з вказівкою того, як і за яке (проти якого) рішення 
треба проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням відносно голосування.  
Якщо доручення не містить завдання по голосуванню, представник вирішує усі питання відносно голосування на 
Загальних зборах акціонерів на власний розсуд. 
Акціонер має право видати доручення на право участі і голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного 
товариства. 
Надання доручення на право участі і голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах 
акціонера, що видав доручення, замість свого представника. 

 
Основні показники 

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

Найменування показника 
Період 

Звітний Попередній 
Усього активів 42151 48623 
Основні засоби 5744 5695 
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси 117 141 
Сумарна дебіторська заборгованість 15894 15296 
Грошові кошти та їх еквіваленти 12152 18599 
Нерозподілений прибуток 6299 5 936 
Власний капітал 6433 6 570 
Статутний капітал 220 220 
Довгострокові зобов'язання та забезпечення 2291 1 582 
Поточні зобов'язання 26908 34 315 
Чистий прибуток (збиток) 765 (287) 
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) 121 129 
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