
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правління       Шубін В.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
23.04.2018 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро «Запоріж-
гідросталь» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00130234 

4. Місцезнаходження 

Запорізька , Дніпровський, 69041, місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, 26 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(061) 239-38-24 (061) 239-38-23 

6. Електронна поштова адреса 

spktb-buh@poshta.pat.ua 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 79(2832)   25.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторі-
нці http://hydrosteelproject.com 

в мережі Інтер-
нет 24.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, 
паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звіт-
ного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протя-
гом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 



1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотеч-
них активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та ін-
ших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які скла-
дають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредит-
ними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до 
складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(у разі наявності)  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску бор-
гових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'я-
зань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки 
Згідно розділу ІІІ частини 4 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвер-
джене Рішенням НКЦПФР вид 03.12.2013 №2826 емітент, як приватне акціонерне товариство, яке не 
здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів у складі річного звіту не розкриває інфор-
мацію та не заповнює розділи: 
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності»; «Відомості щодо участю емі-
тента у створенні юридичних осіб»; «Інформація щодо створення посади корпоративного секретаря»; 
«Інформація про рейтингове агентство»; «Інформація про засновників та/або учасників емітента та кі-
лькість і вартість акцій (розміру часток, паїв)»; «Інформація про дивіденди»; «Інформація про осіб, пос-
лугами яких користується емітент»; «Опис бізнесу»; «Інформація про забезпечення випуску боргових 
цінних паперів»; «Текст аудиторського висновку (звіту)» 
Емітент не розкриває інформацію про органи управління так як є акціонерними товариством, яке згідно 
Положення НКЦПФР дану інформацію не заповнює.  
Товариство не являється емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, 
облігацій місцевих позик, тому до річного звіту не включаються розділи з розкриття даної інформації.  
До складу регулярної річної інформації не включені обов’язкові форми у зв’язку з відсутністю події, а 
саме: випуски облігацій не реєструвалися; випуски інших цінних паперів емітента не реєструвалися; 
випуски похідних цінних паперів не реєструвалися; за звітний період викупу, продажу, перепродажу 
власних акцій не відбувалося; у звітному періоді не виникало правочинів щодо яких необхідно було 

 



прийняття рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення; у звітному періоді відсутні право-
чини, щодо вчинення яких є заінтересованість; за звітний період емітент не випускав цільових обліга-
цій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 
Таблиці звіту "Інформація про обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформа-
ція про собівартість реалізованої продукції" не заповнювалися та інформація не надавалася, оскільки 
емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяль-
ності. 
Емітент не складає річну фінансову звітність, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акціонерне товариство «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро «За-
поріжгідросталь» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

серія А01 №031730 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.05.1996 

4. Територія (область) 

Запорізька 

5. Статутний капітал (грн) 

219760 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (на-
ціонального) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

121 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консульту-
вання у цих сферах 

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 

акціонерні товариства не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у націо-
нальній валюті 

ПАТ КБ Приватбанк 

2) МФО банку 

313399 

3) поточний рахунок 

26000203768001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у інозе-
мній валюті 

ПАТ КБ Приватбанк 

5) МФО банку 

313399 

6) поточний рахунок                                              26009203768002 



 V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Майоров Віктор Федорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1944 

5) освіта** 

вища, Калінінський політехнічний інститут, спеціальність "Торфяні машини та комплекси" інже-
нер-механік 

6) стаж роботи (років)** 

48 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Акціонерне товариство "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), заступник ге-
нерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.06.2017 з роки 

9) Опис 

Повторно обрано на посаду члена Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . 
протокол №28. На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв’язку з 
закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради. 
Кандидатура Майорова В.Ф. на посаду члена Наглядової ради була внесена акціонером - юридичною осо-
бою АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60% простих іменних 
акцій. Обрано на посаду на термін - 3 роки.  
На засіданні Наглядової ради 26.06.2017 р. протокол №1 Майоров В.Ф. повторно обраний Головою Нагля-
дової ради. Згідно Статуту, як голова Наглядової ради, керує роботою органу що здійснює захист прав ак-
ціонерів, контролює та регулює діяльність Правління; скликує засідання Наглядової ради; головує на засі-
даннях Наглядової ради; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; органі-
зує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; підписує протоколи засідань Наглядової ради та 
інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого На-
глядовою радою рішення; підписує контракт з Головою та членами Правління; забезпечує виконання рі-
шень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими ор-
ганами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми осо-
бами; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. Являється громадянином Російської Федерації. 
У трудових відносинах з емітентом не знаходиться. Займає посаду заступник генерального директора – 
головний інженер АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація). Протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: заступник генерального директора по виробництву – головний інженер. Поса-
дова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягався. 
Майоров В.Ф. є членом Наглядової ради – представником акціонера – юридичної особи АТ "Трест Гідро-
монтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60% простих іменних акцій 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада* 

член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Глотов Володимир Леонідович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища, Запорізький державний технічний університет, факультет підйомно-транспортних, будівель-
них, дорожніх машин та обладнання 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" (ЄДРПОУ 00130234), заступник завідуючого відділом підйомно-
транспортного обладнання 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Повторно обрано на посаду члена Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . 
протокол №28. На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв’язку з 
закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради. Кандидатура Глотова В.Л. на посаду члена на-
глядової ради була внесена акціонером – юридичною особою ТОВ "Проектгідроиех" (ЄДРПОУ 
35672698), який володіє 30,016495% простих іменних акцій. Обрано на термін - 3 роки. 
Приймає участь у рішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного.  
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду завідуючого відділом ПТО-2.  
На протязі останніх п'яти років працював завідуючим сектором, заступником завідуючого відділом. 
Інших посад на інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притя-
галася. 
Глотов В.Л. є членом Наглядової ради – представником акціонера – юридичної особи ТОВ «Гідромехпро-
ект» (ЄДРПОУ 35672698), який володіє 30,016495% простих іменних акцій. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ільїна Ірина Львівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 



вища, Казанський фінансово - економічний Інститут, факультет Фінанси та кредит, економіст 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Трест Гідромонтаж" ( ІНН 7734047608, Російська Федерація), заступник генерального дирек-
тора з економіки та фінансів 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . протокол 
№28. На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв’язку з закінчен-
ням терміну повноважень членів Наглядової ради. Кандидатура Ільїної І.Л.. на посаду члена Наглядової 
ради була внесена акціонером - юридичною особою АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська 
Федерація), який володіє 60% простих іменних акцій. Обрано на посаду на термін - 3 роки.  
Приймає участь у рішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного.  
Не знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Протягом останніх п’яти років обіймала посади: керівник департаменту фінансового планування та конт-
ролю, керівник фінансового Департаменту, директор з економіки та фінансів. Посадова особа не має суди-
мості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягався. 
Ільїна І.Л. є членом Наглядової ради – представником акціонера – юридичної особи АТ "Трест Гідромон-
таж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60% простих іменних акцій 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сорока Тетяна Георгіївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища, Одеській гідрометеорологічний інститут, інженер-гідролог, запорізька державна академія, 
облік та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" (ЄДРПОУ 00130234), заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Повторно обрано на посаду члена Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . 
протокол №28. На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв’язку з 



закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради. Кандидатура Сороки Т.Г. на посаду члена на-
глядової ради була внесена акціонером – юридичною особою ТОВ "Проектгідроиех" (ЄДРПОУ 
35672698), який володіє 30,016495 
Переобрано на посаду черговий раз, терміном на 3 роки. Бере участь у вирішенні питань, віднесених згі-
дно Статуту та законодавства України до компетенції Наглядової ради. Бере участь у засіданнях Наглядо-
вої ради, голосує з питань порядку денного. Згідно Статуту, відповідальна за ведення протоколів засі-
дання Наглядової ради. За дорученням голови Наглядової ради повідомляє усіх членів Наглядової ради 
про проведення чергових та позачергових засідань НР; забезпечує Голову та членів НР необхідною інфор-
мацією та документацією; здійснює облік кореспонденції, яка адресована НР, та організовує підготовку 
відповідей; оформляє документи, інформує всіх членів НР про рішення, прийняті Наглядовою радою шля-
хом заочного голосування. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду завідуючого планово-економічного відділу. 
Протягом останніх п’яти років займала посаду завідуючого планово-економічного відділу 
Інших посад на інших підприємствах не обіймає. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
Сорока Т.Г. є членом Наглядової ради – представником акціонера – юридичної особи ТОВ «Гідромехпро-
ект» (ЄДРПОУ 35672698), який володіє 30,016495 простих іменних акцій 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яппаров Едуард Хамитович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища, Сиктивкарський Державний Університет, "Менеджмент", юриспруденція 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "ТЕК Мосенерго" (ІНН 7721604869, Російська федерація), директор з правового забезпечення 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . протокол 
№28. На річних Загальних зборах акціонерів перевибори Наглядової ради відбулися у зв’язку з закінчен-
ням терміну повноважень членів Наглядової ради. 
Кандидатура Яппарова Е.Х. на посаду члена Наглядової ради була внесена акціонером - юридичною осо-
бою АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60% простих іменних 
акцій.  
Приймає участь у рішенні питань, віднесених згідно Статуту Товариства та законодавства України до 
компетенції Наглядової ради. Приймає участь у засіданнях НР, голосує з питань порядку денного, має 
інші повноваження, передбачені Статутом. Являється громадянином Російської Федерації. У трудових 



відносинах з емітентом не знаходиться. Займає посаду директора з правового забезпечення АТ «ТЕК Мо-
сенерго» (ІНН 7721604869, Російська Федерація). Протягом останніх п’яти років обіймав посади: дирек-
тор, директор з правового забезпечення. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові зло-
чини, до карної відповідальності не притягався. 
Яппаров Е.Х. є членом Наглядової ради – представником акціонера – юридичної особи АТ "Трест Гідро-
монтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60,0% простих іменних акцій. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шубін Валерій Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1943 

5) освіта** 

Вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, промислове та цивільне будівництво 

6) стаж роботи (років)** 

53 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" (ЄДРПОУ 0013034), заступник директора з економічних питань 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2016 3 роки 

9) Опис 

Переобрано Головою Правління на термін 3 роки на засіданні Наглідової ради 19 грудня 2016 року, прото-
кол № 13. 
Знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Працює на підставі трудового договору. Згідно Статуту 
виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства: керує поточними справами емітента; 
скликає засідання Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду 
та ведення протоколу на засіданнях Правління; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на ро-
боту та звільнює працівників; представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління 
та контролю емітента; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм 
чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів 
діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господар-
ськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього при-
родного середовища; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ве-
дення в Товаристві бухгалтерського обліку; розробляє умови колективної угоди; виконує інші повнова-
ження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та 
Наглядовою радою Товариства. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без дові-
реності виконувати дії від імені Товариства. 
Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 
На протязі останніх п'яти років займав посаду Голови Правління Товариства. 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада* 

член Правління, головний інженер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бабич Анатолій Борисович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища, Запорізький машинобудівний інститут, підйомно-транспортні машини та обладнання 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь", заступник головного інженера 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2016 3 роки 

9) Опис 

Переобрано заступником Головою Правління на термін 3 роки на засіданні Наглідової ради 19 грудня 
2016 року, протокол № 13. Працює на підставі трудового договору. Заступник Голови Правління надає 
допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутно-
сті. При виконанні функцій Голови Правління заступник має право без довіреності здійснювати юридичні 
дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом. Заступник голови Правління, через 
керівників підрозділів Товариства: організовує наради під своїм головуванням для вирішення поточних 
технічних питань діяльності Товариства; бере участь в забезпеченні виконання рішень Загальних зборів 
акціонерів і Наглядової ради Товариства; контролює облік наявності технічних засобів Товариства, зок-
рема комп'ютерної техніки; здійснює інформаційне забезпечення керівництва Товариства, про хід вико-
нання проектних робіт, загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, наслідки яких впливають на ро-
боту Товариства; організовує і контролює діяльність по технічному обслуговуванню, експлуатації і ремо-
нту комп'ютерної техніки, засобів енергозабезпечення відповідно з правилами, що діють, нормами і стан-
дартами; координує роботи по впровадженню раціоналізаторських пропозицій; організовує роботу техніч-
ної ради Товариства; забезпечує розробку правил і нормативних документів по розробці проектно-конс-
трукторської документації; організовує роботи по впровадженню нових і перспективних технологій; 
управляє розробкою і реалізацією заходів направлених на підвищення якості проектної продукції, впрова-
дження системи управління якістю, стандартів і нормативів, показників, які регламентують якість продук-
ції; забезпечує функціонування системи управління якістю необхідними матеріально-технічними ресур-
сами, визначає відповідальність, повноваження і взаємодію персоналу і проводить періодичний аналіз 
ефективності системи управління якістю в масштабах Товариства; забезпечує участь в розробці і здійс-
ненні заходів, направлених на технологічний захист інформації, відповідно з нормами, що діють, організо-
вує технічне навчання з питаннях захисту інформації; координує роботу по експлуатації локальної мережі; 
організовує здійснення заходів щодо забезпечення безпеки виробничого процесу, устаткування, а також 
людей в процесі роботи; забезпечує участь Товариства в сумісних цільових програмах по сертифікації, 
ліцензуванню, підвищенню кваліфікації кадрів, техніці безпеки, розвитку нормативної і виробничої баз 
Товариства. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. На протязі останніх п'яти років 
займав посади заступника головного інженера, заступника Голови Правління. Посадова особа не має су-
димостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притягалася. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Член Правління, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Риженкова Ірина Олександрівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища, Запорізький індустріальний інститут, промислове та громадське будівництво, Запорізька ін-
женерна державна академія, облік та аудит 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" (ЄДРПОУ 00130234). заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2016 3 роки 

9) Опис 

Переобрано членом Правління на термін 3 роки на засіданні Наглідової ради 19 грудня 2016 року, прото-
кол № 13. Знаходиться у трудових відносинах з емітентом. Працює на підставі трудового договору. Згідно 
наказів №49К від 31.03.2008, №118К від 02.09.2010, №160К від 23.12.2013, №161-К від 20.12.2016 пос-
тійно виконує обов'язки головного бухгалтера. Бере участь у засіданнях Правління, голосує з усіх питань 
порядку денного. Бере участь у прийнятті рішень з питань, віднесених до компетенції Правління, у вико-
нанні рішень Правління, Наглядової ради, Загальних зборів стосовно питань поточної діяльності Товарис-
тва. Член Правління головний бухгалтер забезпечує: 
- організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним, економним використан-
ням всіх видів ресурсів, збереженням власності. 
- складання бухгалтерської звітності на основі даних бухгалтерського обліку, первинних документів, 
представлення її спільно з Головою правління в установленому порядку і терміни на розгляд власникам 
Товариства, а також відповідним органам. 
- функціонування раціональної системи документообігу, застосування прогресивних форм і методів ве-
дення бухгалтерського обліку на базі сучасної обчислювальної техніки, що дозволяють здійснювати стро-
гий контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
- контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання і видачі товарно-матеріальних 
цінностей. 
- повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне 
відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. 
- достовірний облік витрат виробництва, реалізації продукції, робіт і послуг Товариства. 
- контроль за правильністю витрачання фонду заробітної плати, сурове дотримання штатної, фінансової і 
касової дисципліни. 
- поточний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства відповідно до встановлених 
правил. 
- підготовку пропозицій про розмір додаткової заробітної плати залежно від фінансових результатів Това-
риства.  
- правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на держа-
вне соціальне страхування, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках. 
- контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-
матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань. 
- контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторською і погашення кредиторської заборгованості, 
дотримання платіжної дисципліни. 



- контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і ін-
ших витрат. 
- оформлення матеріалів по недостачах та розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних ціннос-
тей та контроль за передачею, в належних випадках, цих матеріалів в судові і слідчі органи. 
- збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх в установленому порядку в архів.  
На протязі останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" 
Посадова особа виконує обов'язки уповноваженого засновника в ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 
35672698) 
Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кудінова Наталія Євгенівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища, Московський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-економіст 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "ТЕК МОСЕНЕРГО" (ІНН 7721604869, Російська Федерація), головний спеціаліст 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Повторно обрано на посаду члена Ревізійної комісії на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . 
протокол №28. Перевибори Ревізійної комісії відбулися у зв’язку з закінченням терміну повноважень чле-
нів Ревізійної комісії. Кандидатура Кудінової Н.Є. на посаду члена Ревізійної комісії була внесена акціо-
нером - юридичною особою АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який воло-
діє 60% простих іменних акцій. Обрано на посаду на термін - 3 роки. Бере участь у вирішенні питань, від-
несених згідно Статуту та законодавства України до компетенції Ревізійної комісії. Бере участь у засідан-
нях Ревізійної комісії, голосує з усіх питань порядку денного. Посадова особа не знаходиться у трудових 
відносинах з емітентом.  
Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ «Трест Гідромонтаж» (ІНН 7734047608 Російська Фе-
дерація). На протязі останніх п'яти років займала посади: перший заступник генерального директора по 
фінансово-економічній роботі; заступник генерального директора з економіки та фінансів, начальник кон-
трольно-ревізійного управління. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до 
карної відповідальності не притягалася. 
Член Ревізійної комісії є представником акціонера- юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 
7734047608, Російська Федерація), який володіє 60,0001% від загальної кількості акцій. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Оніщенко Валентина Іванівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища, Запорізький індустріальний інститут, економіка та організація підприємств 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" (ЄДРПОУ 00130234), бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Повторно обрано членом ревізійної комісії на річних Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2017 р. (про-
токол №28) строком на 3 роки. Обрано до складу ревізійної комісії за пропозицією акціонера – юридичної 
особи ТОВ "Проектгідромех" (ЄДРПОУ 35672698). Зміни в складі посадових осіб відбулися у зв'язку з 
закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Приймає участь у вирішенні 
питань, віднесених згідно Статуту та законодавства України до компетенції Ревізійної комісії. Приймає 
участь у засіданнях Ревізійної комісії, голосує з усіх питань порядку денного. 
Посадова особа знаходиться у трудових відносинах з емітентом, займає посаду бухгалтера 2 категорії. По-
сад на інших підприємствах не обіймає. На протязі останніх п'яти років займала посаду бухгалтера. Поса-
дова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не притяга-
лася. 
Член Ревізійної комісії є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Проектгідромех" (код ЄДР-
ПОУ 35672698), яке володіє 30,0165% від загальної кількості акцій 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шок Оксана Юріївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища, Московська державна технологічна академія, «Економіка та управління на підприємстві (ха-
рчова промисловість)» 

6) стаж роботи (років)** 

15 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АО "ТЕК МОСЕНЕРГО" (ІНН 7721604869, Російська Федерація), заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду члена Ревізійної комісії на річних Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р . протокол 
№28. Перевибори Ревізійної комісії відбулися у зв’язку з закінченням терміну повноважень членів Реві-
зійної комісії. Кандидатура Шок О.Ю. на посаду члена Ревізійної комісії була внесена акціонером - юри-
дичною особою АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 7734047608, Російська Федерація), який володіє 60% прос-
тих іменних акцій. Член Ревізійної комісії бере участь у вирішенні питань, віднесених згідно Статуту та 
законодавства України до компетенції Ревізійної комісії. Бере участь у засіданнях Ревізійної комісії, голо-
сує з усіх питань порядку денного. Посадова особа не знаходиться у трудових відносинах з емітентом.  
Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ «ТЕК МОСЕНЕРГО» (ІНН 7721604869, Російська Фе-
дерація). На протязі останніх п'яти років займала посади: головний бухгалтер, заступник головного бухга-
лтера. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини, до карної відповідальності не 
притягалася. 
Член Ревізійної комісії є представником акціонера- юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ІНН 
7734047608, Російська Федерація), який володіє 60,0001% від загальної кількості акцій. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від загальної кілько-
сті акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'яв-

ника 

привіле-
йовані 
іменні 

привілейо-
вані на пре-

д'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

голова Наглядової 
ради Майоров Віктор Федорович  1 0.00011376047 1 0 0 0 

член Наглядової 
Ради Глотов Володимир Леонідович  0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради Ільїна Ірина Львовна  0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 
ради Сорока Тетяна Георгійовна  10 0.00113760466 10 0 0 0 

член Наглядової 
ради Яппаров Едуард Хамитович  0 0 0 0 0 0 

Голова Правління Шубін Валерій Михайлович  117 0.01330997452 117 0 0 0 

заступник Голови 
Правління, голов-

ний інженер 
Бабич Анатолій борисович  9 0.001023814419 9 0 0 0 

член Правління, 
головний бухгал-

тер 

Риженкова Ірина Олександрі-
вна  10 0.00113760466 10 0 0 0 

член Ревізійної 
комісії Кудінова Наталія Євгеніївна  0 0 0 0 0 0 

член Ревізійної 
комісії Оніщенко Валентина Іванівна  12 0.00136512559 0 0 0 0 

член Ревізійної 
комісії Шок Оксана Юріївна  0 0 0 0 0 0 



Усього 159 0.01808791409 159 0 0 0 



VІ. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформа-
ція про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість ак-

цій (штук) 
Від загальної кілько-
сті акцій (у відсотках) 

Кількість за видами 
акцій 

прості 
іменні 

привілейо-
вані іменні 

АТ "ТРЕСТ ГІД-
РОМОНТАЖ" 7734047608 

12342 Російська Федерація Московський 
м. Москва Карамишевська набережна, 

б.37 
527425 60.0001 527425 0 

ТОВ "ПРОЕКТГІ-
ДРОМЕХ" 35672698 69041 Україна Запорізька Дніпровський 

м. Запоріжжя б.26 263857 30.0165 263857 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість ак-
цій (штук) 

Від загальної кілько-
сті акцій (у відсотках) 

Кількість за видами 
акцій 

прості 
іменні 

привілейо-
вані іменні 

Усього 791282 90.0166 791282 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид зага-
льних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата про-
ведення 25.04.2017 

Кворум 
зборів** 97.92 

Опис 

Збори скликані за рішенням Наглядової ради. Перелік питань для розгляду сформовано Нагля-
довою радою. Інші пропозиції до порядку денного не надавалися. До порядку денного вклю-
чено питання: 
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 прийняття 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. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства 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 Наглядо-
вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
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, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання до-
говорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуто. 
Прийняті рішення: 
1. Обрано лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава Маріановича, Полі-
щук Олени Іванівни. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні). 
2. Затверджено регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів: виступи з питань По-
рядку денного - до 15 хв.; на виступи, довідки - до 5 хв.; пропозиції щодо рішень з питань по-
рядку денного, які виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування у порядку 
черговості їх надходження секретарю зборів. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть уч-
асть у голосуванні). 
3. Затверджено звіт Правління Товариства. Роботу Правління визнано задовільною. («за» - 
100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
4. Затверджено звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. («за» - 
100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
5. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії. Роботу Ревізійної комісії визнано задовіль-
ною. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
6. Затверджено річний звіт Товариства за 2016 р. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть 
участь у голосуванні) 
7. Покриття отриманого в 2016 році збитку провести за рахунок нерозподіленого прибутку 
минулих років. Дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати та не виплачувати. («за» - 
100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 



8. Затверджено контракт № 05/16 з Пауер Інжиніринг та Консалтинг ПТІ ЛТД на виконання 
механічного обладнання Мткварі ГЕС (Грузія) вартістю, що перевищує 5,094 млн.грн. («за» - 
100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
9. Затверджено програму фінансово-господарської діяльності на 2017 р. («за» - 100% від кіль-
кості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
10. Припинено повноваження членів Наглядової ради Глотова в.Л., Майорова В.Ф., Макси-
мовських А.В., Савельєву І.В., Сороку Т.Г. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть уч-
асть у голосуванні) 
11. Обрано за підсумками кумулятивного голосування членів Наглядової ради: Глотова В.Л., 
Ільїну І.Л., Майорова В.Ф., Сороку Т.Г., Яппарова Е.Х. 
12 Затверджено умови цивільно-правових договір, що укладаються з членами Наглядової ради 
Товариства. Обрано особою, що підписує договір від імені Товариства, Голову Правління Шу-
біна В.М. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
13. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії Судакову Є.В., Кудінову Н.Є., Оніще-
нко В.І. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 
14. Обрано за підсумками кумулятивного голосування членів Ревізійної комісії: Кудінову 
Н.Є., Оніщенко В.І., Шок О.Ю. 
15. Затверджено умови цивільно-правових договір, що укладаються з членами Ревізійної комі-
сії Товариства. Обрано особою, що підписує договір від імені Товариства, Голову Правління 
Шубіна В.М. («за» - 100% від кількості голосів, що беруть участь у голосуванні) 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєст-
рації випу-

ску 

Номер свідоц-
тва про реєст-
рацію випуску 

Найменування ор-
гану, що зареєстру-

вав випуск 

Міжнародний іде-
нтифікаційний но-

мер 

Тип цін-
ного па-

перу 

Форма іс-
нування та 
форма ви-

пуску 

Номіна-
льна вар-
тість ак-
цій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.04.2010 12/08/1/10 

Запорізьке тери-торіа-
льне управлін-ня Дер-
жавної комісії з цінних 
паперів та фондовому 

ринку 

UA0804491001 

Акція про-
ста бездоку-

ментарна 
іменна 

Бездокуме-
нтарні 
іменні 

0.25 879040 219760 100 

Опис 

23 липня 1999 року Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР було видано Свідоцтво реєстраційний 
№191/08/1/99 на випуск акцій ВАТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" у кількості 879040 простих іменних акцій номіналь-ною 
вартістю 0,25 грн на загальну суму 219760 грн. форма випуску - документарна.  
На загальних зборах акціонерів 25.03.2010 року(протокол №17) прийнято рішення про зміну форми існування акцій на без-
документарну (дематеріалізація випуску) та зміну типу акціонерного товариства з відкритого на приватне. 
У зв’язку зі зміною форми існування акцій, Запорізьким територіальним управлінням ДКЦПФР 19.04.2010 видано Свідоц-
тво про реєстрацію випуску акцій №12/08/1/10 від 19.04.2010р.  
На позачергових зборах акціонерів 28.08.2010 року (протокол №18) на вимогу розпорядження № 94-ЗП від 20.07.2010 За-
порізького територіального управління ДКЦПФР про усунення правопорушень законодавства про цінні папери, прийнято 
рішення про внесення змін та приведення Статуту відповідно до вимог діючого законодавства, шляхом викладення його в 
новій редакції. 
Після усунення правопорушень, Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР видало 08.11.2010 року нове Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною типу та найменування товариства, при цьому реквізити випуску не змінюва-
лися. 
За звітний період кількість випущених акцій не змінювалася. Несплаченої частки статутного капіталу немає. Протягом 
2016 року торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася. Додаткова емісія не проводилась. Цінні па-
пери до лістингу не включені. 

  



XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Наймену-
вання ос-
новних за-

собів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні за-
соби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок пе-
ріоду 

на кінець пе-
ріоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок пе-
ріоду 

на кінець пе-
ріоду 

1. Вироб-
ничого 
призна-
чення: 

5695.06 5743.81 0 0 5695.06 5743.81 

будівлі та 
споруди 4442.88 4323.45   4442.88 4323.45 

машини та 
обладнання 693.39 930.83 0 0 693.39 930.83 

транспор-
тні засоби 556.29 487.76 0 0 556.29 487.76 

земельні 
ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 2.5 1.77 0 0 2.5 1.77 

2. Невиро-
бничого 
призна-
чення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспор-
тні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні 
ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвести-
ційна неру-
хомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 5695.06 5743.81 

Опис АТ "СПКТБ "Запоріжгідросталь" розташоване в м. Запоріжжі на земельній ділянці з кадастровим но-
мером 2310100000:04:025:0418 та 2310100000:04:025:0022, яка належить Товариству на правах постій-
ного користування згідно Державного акту № 2406 від 09.12.1998 р виданого Запорізькою міською ра-
дою. 
На земельній ділянці розташовані адміністративна будівля та гаражі для службового автотранспорту, 
які належать емітенту на правах власності згідно Наказу №834 від 29.07.1998 р. виданого Регіональ-
ним відділенням Фонду державного майна по Запорізькій області та внесені до Державного реєстру 
речового права на нерухоме майно (реєстраційний номер 87237525101). 
Адміністративна будівля загальною площею 2880 кв м використовується для здійснення основної дія-
льності - надання інжинірингових послуг з розробки конструкторської документації (КВЕД 71.12).  
Базою оцінки для визначення вартості основних засобів є первісна історична вартість. 



На кінець 2017 р., первісна вартість адміністративної будівлі складає 2450,6 тис грн., залишкова вар-
тість 1996,67 тис грн., ступінь зносу - 18,52%. 
Частина вільних приміщень в адміністративній будівлі надається в оперативну оренду для офісів юри-
дичним особам та приватним підприємцям. Площа приміщень, які щомісячно були надані в оренду в 
2017 році складає – 297,3 кв.м. або 10,3% від загальної площі адміністративної будівлі. Річний чистий 
дохід від оренди активів склав 174,1 тис грн., що складає 0,95% від загальної суми операційних дохо-
дів, отриманих у 2017 році.  
Приміщення, передані в оренду, є невід'ємною частиною основного засобу в цілому та не можуть бути 
самостійно продані. У зв'язку з цим та на підставі п.6 П(с)БО № 32 "Інвестиційна нерухомість", об'єкти 
передані в оренду не визнавалися інвестиційною нерухомістю. 
Адміністративний корпус знаходиться на автономному опаленні. Опалення здійснюється за допомо-
гою автономної дахової котельні. Приміщення котельні встановлено в 2010р., має первісну вартість 
56,1 тис грн, на кінець року має залишкову вартість – 16,8 тис грн. та ступінь зносу 70%. Обладнання 
котельні має первісну вартість – 203,0 тис.грн., залишкову вартість – 60,9 тис грн, ступінь зносу – 70% 
Для функціонування літньої бази відпочинку(КВЕД 55.20), емітент орендує земельну ділянку, площею 
1,5 га, розташовану вул. Коса Федотова,121, пгт Кирилівка, Якимівського району, Запорізької обл. на 
підставі Договору оренди укладеного з Кирилівською селищною радою, зареєстрованого 07.11.2005р 
за № 040526400235. Строк дії договору-50 років.  
На території бази відпочинку розташовані споруди, первісна вартість яких на початок 2017 року скла-
дала 3142,6 тис грн., на кінець року – 3181,2тис грн. На протязі року введено в дію комплексну транс-
форматорну підстанцію вартістю 38,5 тис грн. Залишкова вартість на кінець 2017 року споруд на базі 
відпочинку – 2212,8 тис грн., ступінь зносу 30,81%. 
В складі основних засобів емітент має машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, транс-
портні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди. 
Машини та обладнання включають в себе комп'ютери, техніку для тиражування, офісне обладнання, 
на початок 2017 р мали первісну вартість 1808,5 тис грн, на протязі року введено в дію основних засо-
бів на загальну суму 487,4 тис грн. Вибуло в результаті ліквідації не придатних для подальшого вико-
ристання основних засобів на суму 128,99 тис грн. Залишкова вартість на кінець року – 737,5 тис грн., 
ступінь зносу 66,1%. 
Інструменти, прилади та інвентар (меблі) мали на початок року первісну вартість 423,5 тис грн. Ви-
було в результаті ліквідації не придатних для подальшого використання основних засобів на суму 
11,85 тис грн. Первісна вартість на кінець року – 411,67 тис грн, залишкова вартість на кінець року – 
190,28 тис грн., ступінь зносу 53,5%.  
На балансі емітента знаходяться транспортні засоби, які використовуються для потреб виробництва. 
Первісна вартість транспортних засобів 776,0 тис. грн., що складає 7,8% від первісної вартості всіх ос-
новних засобів. Ступінь зносу транспортних засобів становить 37,2%. 
На підприємстві існує група малоцінних необоротних матеріальних активів. До цієї групи відносяться 
основні засоби вартістю до 6,0 тис грн та терміном використання більше одного року. Загальна перві-
сна вартість МНМА на початок року – 796,2 тис.грн., за звітний період введено в експлуатацію МНМА 
на загальну суму 583,2 тис грн  
У 2017 році вибуло основних засобів на суму 148,4 тис.грн, у тому числі машини та обладнання – 
128,9 тис грн, малоцінних необоротних активів – 7,5 тис грн. Вибуття пов'язане з ліквідацією основних 
засобів, які стали не пригідними для подальшого використання в господарській діяльності та мали ну-
льову залишкову вартість. 
На обліку є повністю зношені основні засоби загальною первісною вартістю 2337,0 тис. грн., які про-
довжують використовуватися в господарській діяльності. 
За 2017р. нарахована амортизація основних засобів – 492 тис.грн., у т.ч.: будинків, споруд та передава-
льних пристроїв – 158,9 тис.грн., машин та обладнання – 239,9 тис.грн., транспортних засобів – 69,5 
тис.грн., інструментів, приладів та інвентаря – 25,1 тис.грн, малоцінних необоротних активів – 583,0 
тис.грн. 
Метод амортизації основних засобів - прямолінійний.  
Амортизація малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів нараховується у розмірі 100% 
первісної вартості у першому місяці передачі у використання. 
Обмежень на використання основних засобів товариство не має. Основних засобів взятих в фінансо-
вий лізинг та в заставі немає. Зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобів не має. Всі осно-
вні засоби відповідають критеріям визнання. Коефіцієнт зносу основних засобів у середньому по підп-
риємству складає 0,47, на дату балансу основні засоби зношені в середньому на 47%. Коефіцієнт онов-
лення дорівнює 0,10, за звітний період основні засоби оновленні на 10%. 
Ступінь використання на протязі року не розраховувався. 

  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування по-
казника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вар-
тість чистих активів 
(тис. грн)  

12952 12726 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  220 220 

Скоригований ста-
тутний капітал (тис. 
грн)  

220 220 

Опис Визначення вартості чистих активів проведено на підставі "Методичних реко-менда-
цій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені 
Рішенням ДКЦПФР України від 17.11.2004 року №485. 
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- 
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат 
і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12 952 тис.грн. ) більше скоригованого статут-
ного капіталу (220.000 тис.грн.) 
На дату балансу статутний капітал в сумі чистих активів складає 1,6986%.  
Чисті активи відповідають вимогам чинного законодавства, а саме п.3 ст. 155 Циві-
льного кодексу України №435-ІV від 16.01.2003 року. 

  



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата вини-
кнення 

Непогашена час-
тина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річ-

них) 

Дата пога-
шення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними па-
перами (за кожним влас-
ним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випус-
ком): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними папе-
рами (у тому числі за по-
хідними цінними папе-
рами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиці-
ями в корпоративні права 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 286.4 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X  X X 

Інші зобов’язання та за-
безпечення 

X 28912.5 X X 

Усього зобов’язань та за-
безпечень 

X 29198.9 X X 

Опис: визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться відповідно до П(С)БО 11"Зобо-
в'язання". 
Довгострокові забезпечення – це створений резерв на витрати персоналу (ре-
зерв на оплату відпусток). За звітний період було створено резерву на суму – 
1965,4 тис.грн, та використано на оплату відпусток персоналу – 1256,7 тис.грн 
Поточна кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги – 2,4 тис. 
грн.; з оплати праці – 629,4 тис. грн.; за одержаними авансами – 25 830,9 
тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис. грн.; інша поточна заборгованість – 57,9 
тис.грн. 
Поточні зобов'язання перед бюджетом складає – 286,4тис грн, у тому числі: 
ПДВ – 111,8 тис.грн.; ПДФО – 155,4 тис.грн.; орендна плата за землю та земе-
льний податок – 5,5 тис.грн., військовий збір – 13,7 тис.грн. Поточні зобов'я-
зання зі сплати єдиного соціального внеску – 99,5 тис.грн 

  



7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Наймену-
вання 

уповнова-
женого 
органу, 

що 
прийняв 
рішення 

Рин-
кова 
вар-
тість 

майна 
або по-
слуг, 
що є 
пред-
метом 
право-
чину 
(тис. 
грн) 

Вар-
тість 
акти-

вів 
еміте-
нта за 

да-
ними 
остан-
ньої 

річної 
фі-

нан-
сової 
звіт-
ності 
(тис. 
грн) 

Співвід-
ношення 
ринкової 
вартості 
майна 

або пос-
луг, що є 
предме-
том пра-
вочину, 

до варто-
сті акти-
вів еміте-
нта за да-

ними 
остан-

ньої річ-
ної фі-

нансової 
звітності 
(у відсо-

тках) 

Предмет 
правочину 

Дата розмі-
щення осо-
бливої ін-
формації в 
загальнодо-
ступній ін-
формацій-
ній базі да-
них Комісії 

Веб-сайт товариства, на 
якому розміщена інфор-

мація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 14.11.2017 Наглядова 
рада  5428.64 48623 11.16 

виконання 
робіт по 

темі «Роз-
робка тех-

нічного 
проекту 
механіч-

ного обла-
днання 

вихідного 
оголовка 
будіве-

льно-екс-
плуатацій-

ного во-
досбросу 
Пскемсь-
кої ГЕС 
(Респуб-

ліка Узбе-
кистан) 

15.11.2017 http://hydrosteelproject.com 

Опис: 

14.11.2017 Наглядова рада прийняла рішення (протокол №2 від 14.11.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину. Предметом правочину є виконання робіт по темі «Розробка технічного прое-
кту механічного обладнання вихідного оголовка будівельно-експлуатаційного водосбросу Пскемської 

ГЕС (Республіка Узбекистан) згідно Контракту №05/17 між АТ СПКТБ "Запоріжгідросталь" та АТ «Гід-
ропроект» (Республіка Узбекистан). Ринкова вартість робіт, що є предметом правочину, визначена згідно 
законодавства и складає 5 428,64 тис. грн (загальна вартість робіт по Контракту №05/17 складає 175 830 
євро, що еквівалентно 5 428,64 тис. грн по курсу НБУ на 14.11.17) Вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності складає 48 623 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, 



№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Наймену-
вання 

уповнова-
женого 
органу, 

що 
прийняв 
рішення 

Рин-
кова 
вар-
тість 

майна 
або по-
слуг, 
що є 
пред-
метом 
право-
чину 
(тис. 
грн) 

Вар-
тість 
акти-

вів 
еміте-
нта за 

да-
ними 
остан-
ньої 

річної 
фі-

нан-
сової 
звіт-
ності 
(тис. 
грн) 

Співвід-
ношення 
ринкової 
вартості 
майна 

або пос-
луг, що є 
предме-
том пра-
вочину, 

до варто-
сті акти-
вів еміте-
нта за да-

ними 
остан-

ньої річ-
ної фі-

нансової 
звітності 
(у відсо-

тках) 

Предмет 
правочину 

Дата розмі-
щення осо-
бливої ін-
формації в 
загальнодо-
ступній ін-
формацій-
ній базі да-
них Комісії 

Веб-сайт товариства, на 
якому розміщена інфор-

мація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках) складає 11,16%. Прийняття рішення відноситься до компетенції Наглядової ради.Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного, непередбачені законодавством, статутом акціонерного 

товариства не визначені 
  



2 14.11.2017 

На-
гля-
дова 
рада  

8142.96 48623 16.75 

виконання робіт по 
темі «Розробка робо-
чих креслень механіч-
ного обладнання вихі-
дного оголовка буді-
вельно-експлуатацій-

ного водосбросу 
Пскемської ГЕС (Рес-
публіка Узбекистан) 

15.11.2017 http://hydrosteelproject.com 

Опис: 

14.11.2017 Наглядова рада прийняла рішення (протокол №2 від 14.11.2017) про надання згоди на вчи-
нення значного правочину. Предметом правочину є виконання робіт по темі «Розробка робочих креслень 
механічного обладнання вихідного оголовка будівельно-експлуатаційного водосбросу Пскемської ГЕС 

(Республіка Узбекистан) згідно Контракту №06/17 між АТ СПКТБ "Запоріжгідросталь" та АТ «Гідропро-
ект» (Республіка Узбекистан). Ринкова вартість робіт, що є предметом правочину, визначена згідно зако-
нодавства и складає 8 142,96 тис. грн (загальна вартість робіт по Контракту №06/17 складає 263 745 євро, 
що еквівалентно 8 142,96 тис. грн по курсу НБУ на 14.11.17) Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає 48 623 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) складає 16,75%. Прйняття рішення відносится до компетенції наглядової ради. Додаткові критерії 
для віднесення правочину до значного, непередбачені законодавством, статутом акціонерного товариства 

не визначені 



XІV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала про-
тягом періоду 

Дата виник-
нення події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідом-
лення про інформацію) у загальнодоступній інфо-

рмаційній базі даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента 

27.06.2017 27.06.2017 Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента 

14.11.2017 15.11.2017 
Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

15.11.2017 15.11.2017 
Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів 

15.11.2017 15.11.2017 Спростування 
 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. 
Б. аудитора - фізичної особи - підприє-
мця) 

ТОВ "Аудиторська фірма "Злагода" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

36015556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора Україна, 69006, м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3-А, оф.18 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторсь-
кою палатою України 

4193 27.09.2008 

Реєстраційний номер, серія та номер, 
дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські пере-
вірки професійних учасників ринку цін-
них паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Номер та дата видачі свідоцтва про від-
повідність системи контролю якості, ви-
даного Аудиторською палатою України 

№4193  
31.10.2013 

Звітний період, за який проведений ау-
дит фінансової звітності 

01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявно-
сті) 

Повний комплект фінансової звітності був складений управлінсь-
ким персоналом із використанням концептуальної основи Націона-
льних положень стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, що діють в Україні. 
За винятком можливого впливу питання, яке стало підставою для 



висловлення думки із застереженням, фінансові звіти в усіх суттє-
вих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий 
стан АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» станом на 31 грудня 2017р., 
його фінансові результати, рух грошових коштів і капіталу за 2017 
рік. Підготовлений комплект фінансової звітності відповідає вста-
новленим вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, а також вимогам чинного законодавства Ук-
раїни і прийнятої облікової політики.  
Підставою для висловлення думки із застереженням стала відсут-
ність можливості підтвердити кількість в повному обсязі основних 
засобів та запасів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» станом на 
31.12.2017р., оскільки аудитори не спостерігали за річною інвента-
ризацією активів підприємства. За допомогою альтернативних про-
цедур аудитори не змогли впевнитися в кількості основних засобів, 
утримуваних на 31 грудня 2017р. У ході аудиту не в повному обсязі 
отримано зовнішні підтвердження сум кредиторської заборговано-
сті, відображених в балансі підприємства станом на 31.12.2017 
року. 

Номер та дата договору на проведення ау
диту 129/АВ           07.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 07.12.2017    -    13.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 18.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річ-
ного аудиту, грн 13000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 
разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 
останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 
разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): за звітний період позачергові збори не проводилися Так 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н 

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непро-
ведення д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не-
проведення д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсот-
ками акцій 5 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсот-
ками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 



Інше (запишить) самооцінку наглядова рада не 
проводила 

 
д/н 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?  5 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  комітети не створювалися 

Інші (запишіть)  д/н 
 
д/н 

д/н 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/н 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): д/н  X 



 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутріш-
ніх документів акціонерного товариства  X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена нагля-
дової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання 
(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена   X 

Інше (запишіть)  д/н 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено по-
саду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

так, створено ре-
візійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років? 1 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 
зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих пи-
тань?  

 

Загальні 
збори 

акціоне-
рів  

Нагля-
дова 
рада  

Викона-
вчий ор-

ган  

Не належить 
до компетен-
ції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів на-
глядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ре-
візійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів ви-
конавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів на-
глядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відпові-
дальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інте-
ресів  Так Так Ні Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного то-
вариства? (так/ні) Так 

 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інте-
ресів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 
обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  положення відсутні 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного това-
риства? 

 

Інфор-
мація 
розпо-

всюджу-
ється на 
загаль-
них збо-

рах 

Публікується у 
пресі, оприлюдню-
ється в загально-
доступній інфор-
маційній базі да-

них НКЦПФР про 
ринок цінних па-

перів  

Документи 
надаються 

для ознайом-
лення безпо-
середньо в 

акціонерному 
товаристві 

Копії до-
кумен-

тів нада-
ються 

на запит 
акціо-
нера 

Інформація 
розміщується 
на власній ін-
тернет-сторі-
нці акціонер-
ного товарис-

тва 

Фінансова звітність, резуль-
тати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та бі-
льше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Так Так Ні Так 



Статут та внутрішні докуме-
нти  Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фі-
нансової звітності? (так/ні) Ні 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зов-
нішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 
Ні 

 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  аудитора не змінювали 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в ми-
нулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 



Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голо-
сів   X 

Інше (запишіть)  д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультан-
тів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-

ЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступ-
них трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): залучення інвестицій не планується    
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох ро-
ків*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   
 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) Ні 

 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управ-
ління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, пра-
вил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принци-
пів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхи-
лення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 
 
 
 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство «Спеціальне 

проектне та конструкторсько-технологічне 
бюро «Запоріжгідросталь» 

за ЄДРПОУ 00130234 

Територія  за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра-
вова форма госпо-
дарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної ді-
яльності  за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 121  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса бульвар Вінтера 26, Дніпровський район, м.За-
поріжжя, 69041  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

 

Актив Код ря-
дка 

На початок 
звітного пері-

оду 

На кінець зві-
тного періоду 

На дату пере-
ходу на між-

народні стан-
дарти фінан-
сової звітно-

сті 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 9 45  

первісна вартість 1001 505 553  

накопичена амортизація 1002 496 507  

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4947 4938  

Основні засоби: 1010 5695 5744  

первісна вартість 1011 9881 10856  

знос 1012 4186 5112  

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0  

первісна вартість 1016 0 0  

знос 1017 0 0  

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0  



первісна вартість 1021 0 0  

накопичена амортизація 1022 0 0  

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0  

інші фінансові інвестиції 1035 0 0  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2884 2238  

Відстрочені податкові активи 1045 408 377  

Гудвіл 1050 0 0  

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0  

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0  

Інші необоротні активи 1090 0 0  

Усього за розділом І 1095 13943 13343  

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 1100 141 117  

Виробничі запаси 1101 141 117  

Незавершене виробництво 1102 0 0  

Готова продукція 1103 0 0  

Товари 1104 0 0  

Поточні біологічні активи 1110 0 0  

Депозити перестрахування 1115 0 0  

Векселі одержані 1120 0 0  

Дебіторська заборгованість за продукцію, то-
вари, роботи, послуги 1125 1660 2728  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
13636 

 
13166  

з бюджетом 1135 37 63  

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0  

з нарахованих доходів 1140 113 35  

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 249 438  

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0  

Гроші та їх еквіваленти 1165 18599 12152  

Готівка 1166 1 3  

Рахунки в банках 1167 1307 12149  

Витрати майбутніх періодів 1170 133 109  

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0  

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0  



резервах збитків або резервах належних ви-
плат 1182 0 0  

резервах незароблених премій 1183 0 0  

інших страхових резервах 1184 0 0  

Інші оборотні активи 1190 0 0  

Усього за розділом ІІ 1195 0 0  

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для про-
дажу, та групи вибуття 1200 112 0  

Баланс 1300 48623 42151  
 

Пасив Код ря-
дка 

На початок 
звітного пері-

оду 

На кінець зві-
тного періоду 

На дату пере-
ходу на між-

народні стан-
дарти фінан-
сової звітно-

сті 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 220 220  

Внески до незареєстрованого статутного капі-
талу 1401 0 0  

Капітал у дооцінках 1405 194 169  

Додатковий капітал 1410 6292 6180  

Емісійний дохід 1411 6180 6180  

Накопичені курсові різниці 1412 0 0  

Резервний капітал 1415 84 84  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5936 6299  

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Інші резерви 1435 0 0  

Усього за розділом І 1495 12726 12952  

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0  

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0  

Довгострокові кредити банків 1510 0 0  

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0  

Довгострокові забезпечення 1520 1582 2291  

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1582 2291  

Цільове фінансування 1525 0 0  

Благодійна допомога 1526 0 0  

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0  



резерв довгострокових зобов’язань; (на поча-
ток звітного періоду) 1531 0 0  

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0  

резерв незароблених премій; (на початок звіт-
ного періоду) 1533 0 0  

інші страхові резерви; (на початок звітного пе-
ріоду) 1534 0 0  

Інвестиційні контракти; 1535 0 0  

Призовий фонд 1540 0 0  

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0  

Усього за розділом ІІ 1595 1582 2291  

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0  

Векселі видані 1605 0 0  

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0  

за товари, роботи, послуги 1615 153 2  

за розрахунками з бюджетом 1620 1000 286  

за у тому числі з податку на прибуток 1621 37 0  

за розрахунками зі страхування 1625 224 100  

за розрахунками з оплати праці 1630 959 629  

за одержаними авансами 1635 31928 25831  

за розрахунками з учасниками 1640 2 2  

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0  

за страховою діяльністю 1650 0 0  

Поточні забезпечення 1660 0 0  

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0  

Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків 1670 0 0  

Інші поточні зобов’язання 1690 49 58  

Усього за розділом ІІІ 1695 34315 26908  

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0  

V. Чиста вартість активів недержавного пе-
нсійного фонду 1800 0 0  

Баланс 1900 48623 42151  
 

Примітки Примітки до статті «Нематеріальні активи» 
Облік нематеріальних активів, визнання та оцінка ведеться відповідно до П(С)БО 8 «Не-



матеріальні активи». Базою оцінки для визнання балансової вартості нематеріальних ак-
тивів є первісна вартість.  
ПрАТ „СПКТБ „Запоріжгідросталь”, при розробці проектно-конструкторської документа-
ції використовує для роботи ліцензійні прогарами Міcrosoft Wіndows XP Proffessіon, 
Міcrosoft Offіce. Креслення виконуються комп’ютерною графікою у програмі AutoCAD. 
Для проектування та розрахунку будівельних споруд використовується програма «Ліра», 
«Гранд-смета». Кошторисна група для автоматизованого визначення вартості будівництва 
проектованих об’єктів використовує програмний комплекс АВК «Автоматизований ви-
пуск на ПЕОМ Кошторисно - ресурсної документації”. 
Для кінематичного аналізу, розрахунку на міцність та розрахунку власних частот конс-
трукцій конструктор -розраховувач використовує комплекс програм Cosmos/DesіgnStar. 
Фінансово – бухгалтерська служба підприємства використовує у роботі програми бухгал-
терського та фінансового обліку, розроблені Науково-виробничим ТОВ „Екоміс” (м. За-
поріжжя). 
АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» володіє нематеріальними активами, які на кінець 2017 
р. склали: первісна вартість - 553,0 тис. грн.; знос - 507,0 тис. грн.; залишкова вартість - 
46,0 тис. грн. 
Протягом 2017 р. надійшли нематеріальні активи у формі створеного сайту на загальну 
суму 48 тис.грн. 
Для нарахування амортизації НМА застосовується прямолінійний метод із визначанням 
строку корисного використання окремо для кожного об’єкта. За 2017 рік нарахована амо-
ртизація нематеріальних активів у сумі 11,0 тис.грн.  
Примітки до статті “Основні засоби” 
Визнання, оцінка, амортизація та рух основних засобів в бухгалтерському обліку ведеться 
відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Базою оцінки для визнання балансової варто-
сті основних засобів є первісна історична вартість. У звітному році надійшло та введено в 
експлуатацію основних засобів на суму 1124,0 тис.грн., а саме: будинки та споруди варті-
стю 39,0 тис.грн., машини та обладнання – 502,0 тис.грн, малоцінні необоротні матеріа-
льні активи – 583,0 тис.грн. Протягом звітного періоду первісна вартість основних засобів 
зменшилась на 149,0 тисгрн. за рахунок списання машин та обладнання (129,0 тис.грн.), 
інструментів, приладів та інвентарю (12,0 тис.грн.) та малоцінних необоротних матеріаль-
них активів (8,0 тис.грн.). На підприємстві є повністю зношені основні засоби загальною 
первісною вартістю 2337,0 тис.грн.  
АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» володіє основними засобами, які на кінець 2017 р. 
склали: первісна вартість 10856,0 тис. грн.; знос 5112,0 тис. грн.; залишкова вартість 
5744,0 тис. грн. 
Примітки до статті “ Незавершені капітальні інвестиції” 
Вартість незавершених капітальних інвестицій (капітального будівництва) протягом року 
зменшилась на 9,0 тис.грн. Капітальні інвестиції протягом 2017 року представляють при-
дбання (виготовлення) основних засобів (541,0 тис.грн.) та інших необоротних матеріаль-
них активів (583,0 тис.грн.), створення нематеріальних активів (48,0 тис.грн.). На кінець 
звітного періоду залишок незавершених капітальних інвестицій становить 4938,0 тис.грн. 
Примітки до статті “ Довгострокова дебіторська заборгованість. ” 
Довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 2238,0 тис.грн представляє собою довго-
строкові позики працівникам. Протягом року вона зменшилась на 22,4% або на 646,0 
тис.грн. 
Приміти до статті «Відстрочені податкові активи» 
У статті «Відстрочені податкові активи» відображено суму податку на прибуток, що під-
лягає відшкодуванню в наступних періодах у сумі 377,0 тис.грн  
Примітки до статті “Запаси” 
Станом на 31.12.2017р. Товариство володіє запасами загальною вартістю 117,0 тис.грн., 
зокрема: сировина і матеріали – 79,0 тис.грн.; паливо – 20,0 тис.грн.; запасні частини – 
18,0тис.грн. 
Примітки до статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги ” 
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО 10 "Дебі-
торська заборгованість. 
Станом на 31.12.2017 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, пос-
луги складає 2728,0 тис.грн. Суттєві суми заборгованості – це заборгованість за розробку 



проектно-конструкторської документації, а саме: ПАТ «Альпсервіс» - 196,0 тис. грн.; 
ПрАТ «Укргідропроект» - 127,0 тис. грн.; ПрАТ «Укргидроєнерго» - 188,1 тис. грн.; ПАТ 
«Енергопроект XІ» - 1 663,6 тис. грн.; ТОВ «Електроналадка» - 65,0 тис. грн.; ПАТ 
«ДТЕК Західенерго» Бурштінская ТЕС - 113,0 тис. грн.; СПКТБ Ленгідросталь. АТ 
«Трест Гідромонтаж» «Россійська федерація» - 309,9 тис.грн. 
На балансі підприємства обліковується резерв сумнівних боргів у сумі 2458,3 тис.грн Ре-
зерв створено в 2016 р на суму заборгованості грошових коштів, які були розміщені на 
депозитних рахунках ПАТ «Актабанк», який знаходиться з 01.01.2016 р в стані ліквідації. 
На суму заборгованості подано до ліквідаційної комісії ПАТ «Актабанк» вимогу про ви-
знання кредиторської заборгованості, яка внесена до реєстру акцептованих вимог креди-
торів. На протязі 2017 року заборгованість не погашено, процедура ліквідації банку не за-
вершена. 
Примітки до статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками»  
Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець звітного періоду становить 
13 166,0 тис.грн.  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного року стано-
вить 63,0 тис.грн. Це переплата з податку на землю, податку на прибуток, податку на не-
рухомість, збору за спеціальне використання підземних вод, рентної плати та екологіч-
ного податку. Протягом року заборгованість збільшилась на 70,2% або на 26,0 тис.грн. 
На кінець 20167р. заборгованість з податку на прибуток відсутня. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів становить 35,0 
тис.грн., що на 70% (або на 78,0 тис.грн.) менше, ніж на початок року. 
Примітки до статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного року становить 438,0 тис.грн. 
та включає позики робітникам. 
Примітки до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» 
Ведення касових операцій на Підприємстві здійснюється в цілому відповідно до Поло-
ження «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого 
постановою НБУ від 15.12.2004 р. за № 637 зі змінами та доповненнями. 
Банківські операції на Підприємстві здійснюються відповідно до Інструкції «Про безготі-
вкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 
21.01.2004 р. за № 22, з урахуванням змін та доповнень. 
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті станом на 31.12.2017р. складають 
12 152,0 тис.грн., зокрема: поточні рахунки в національній валюті – 2,0 тис.грн.; поточні 
рахунки в іноземній валюті – 13,0 тис.грн.; грошові кошти в касі в національній валюті – 
2,0 тис.грн.; грошові документи в національній валюті – 1,0 тис.грн.; поточні фінансові 
інвестиції – 2 404,0 тис.грн.; поточні фінансові інвестиції в іноземній валюті – 9 730,0 
тис.грн. 
Залишки безготівкових коштів на рахунку 31 відповідають даним обслуговуючого банку, 
а готівкові – даним касової книги. Проведені операції підтверджені виписками банку та 
додатками до них.  
Примітки до статті “Статутний капітал”  
Статутний капітал протягом року не змінювався. Залишок акцій на початок 2017 року – 
879040 шт. Кількість власних акцій, які були в обігу протягом звітного періоду – 879040 
шт., у тому числі привілейованих – 0; простих – 879040 шт. Емісії акцій не було. Випуск 
нових акцій за грошові кошти на протязі 2017 року – немає. Анульовані акції на протязі 
2017 року – немає. Залишок акцій на кінець 2017 року – 879040 шт. Дивіденди за резуль-
татами 2016 року не нараховувались та не виплачувались.  
Примітки до статті «Капітал у дооцінках» 
Станом на 31.12.2017р. капітал у дооцінках складає 169,0 тис.грн. та представляє собою 
дооцінку активів проведену у попередніх звітних періодах. 
Примітки до статті «Додатковий капітал» 
Додатковий капітал на дату балансу становить 6180,0 тис.грн., зокрема емісійний дохід, 
який відображає інвестиції юридичної особи в товариство в минулих періодах . 
Примітки до статті «Резервний капітал» 
Резервний капітал на підприємстві створюється за рахунок нерозподіленого прибутку згі-
дно Статуту в розмірі не менше ніж 15% від Статутного капіталу шляхом щорічних відра-
хувань. Станом на 31.12.2017р. резервний капітал складає 84,0 тис. грн. Протягом року 



він не змінювався. 
Примітки до статті «Довгострокові забезпечення» 
Довгострокові забезпечення – забезпечення на виплату відпусток працівникам – на кінець 
звітного періоду становлять 2291,0 тис.грн. Протягом року нараховано забезпечення у 
сумі 1965,0 тис.грн., а використано – 1256 тис.грн.  
Примітки до статті «Поточна кредиторська заборгованість» 
Визнання, облік та оцінка зобов’язань ведеться відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання". 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2017 року скла-
дає 2,0 тис.грн. Відображені поточні зобов’язання станом на 31.12.2017 року складають: 
за розрахунками з бюджетом – 286,0 тис.грн., зокрема заборгованість за розрахунками з 
податку на додану вартість – 112,0 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб – 155,0 
тис.грн., податку на землю – 2,0 тис.грн., орендної плати за землю – 3,0 тис.грн., військо-
вого збору – 14,0 тис.грн.; за розрахунками зі страхування – 100,0 тис.грн.; з оплати праці 
– 629,0 тис. грн.; за одержаними авансами – 25831,0 тис.грн.; з учасниками – 2,0 тис.грн. 
Примітки до статті «Інші поточні зобов’язання»  
Станом на 31.12.2017 року інші поточні зобов’язання складають 58,0 тис.грн. Стаття 
включає податковий кредит з податку на додану вартість (19,0 тис.грн.), заборгованість за 
розрахунками з профкомом (34,0 тис.грн.), зобов’язання по виконавчим листам (5,0 
тис.грн.). 
 
 
 
 
 

 Керівник                                                                                             Шубін В.М. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код ря-
дка За звітний період 

За аналогічний пе-
ріод попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 22528 26032 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле-
них премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 18191 ) ( 21255 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
4337 

 
4777 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових ре-
зервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3676 1280 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4572 ) ( 3372 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2613 ) ( 5038 ) 



Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльно-
сті: 
 прибуток 

 
2190 

 
828 

 
0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 2253 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 2286 

Інші доходи 2240 205 479 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 771 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
1033 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( -359 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -268 72 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
765 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( -287 ) 
 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код ря-
дка За звітний період 

За аналогічний пе-
ріод попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 25 25 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 25 25 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 25 25 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 790 -262 
 



ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 608 434 

Витрати на оплату праці 2505 15347 11745 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3082 2500 

Амортизація 2515 1085 554 

Інші операційні витрати 2520 3529 10784 

Разом 2550 23651 26017 
 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 879040 879040 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 879040 879040 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.87027 -0.32649 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 0.87027 -0.32649 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
 

Примітки 

Примітки до статті “ Інші операційні доходи ” 
Крім проектно-конструкторських розробок підприємство займається іншими ви-
дами діяльності: здає приміщення в оренду, утримує літню базу відпочинку, 
здійснює обов’язковий та вільний продаж валюти. Інші операційні доходи за зві-
тний період склали 3676,0 тис.грн., в тому числі: доходи від операційної оренди 
активів – 250,0 тис грн.; доходи від утримання бази відпочинку – 514,0 тис.грн; 
дохід від курсової різниці – 1338,0 тис.грн.; інші операційні доходи – 1574,0 
тис.грн. 
Примітки до статті “Інші операційні витрати” 
Інші операційні витрати в сумі 2613,0 тис.грн. включають в тому числі: собівар-
тість реалізованої валюти – 37,0 тис.грн.; втрати від курсової різниці – 377,0 
тис.грн.; витрат на утримання бази відпочинку – 914,0 тис.грн.; витрати на час-
тку податку на додану вартість – 165,0 тис.грн.; штрафи, пені, неустойки – 123,0 
тис.грн.; інші операційні витрати – 997,0 тис.грн., а саме перерахування проф-
кому Товариства, витрати на святкування Дня енергетика, виплати пенсіонерам 
до дня енергетика, матеріальна допомога ветеранам, путівки в дитячі оздоровчі 
табори, внески до благодійних фондів та медичні послуги. 
Примітки до статті «Інші доходи» 
Інші доходи у 2017р. склали 205,0 тис.грн. – дохід від реалізації необоротних ак-
тивів. 
Операції з пов’язаними особами 
Пов’язаними особами є юридичні особи, які займають значну частку у статут-
ному капіталі Товариства: АТ «Трест Гідромонтаж» – частка 60% та ТОВ «Про-
ектгідромех» – частка 30%.  
Протягом 2017 року проведено операції з пов’язаними особами, а саме з АТ 
«Трест Гідромонтаж», на загальну суму 309,9 тис.грн за проектно-конструктор-
ську документацію 

Керівник Шубін В.М. 

Головний бухгалтер Риженкова І.А. 
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Підприємство 
Приватне акціонерне товариство «Спеціальне 

проектне та конструкторсько-технологічне 
бюро «Запоріжгідросталь» 

за ЄДРПОУ 00130234 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код ря-
дка За звітний період 

За аналогічний пе-
ріод попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
13984 

 
7804 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2809 44966 

Надходження від повернення авансів 3020  8 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040 761 583 

Надходження від отримання роялті, авторських ви-
нагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055   

Інші надходження 3095 885 300 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 2841 ) 

 
( 10018 ) 

Праці 3105 ( 12267 ) ( 8980 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3253 ) ( 2528 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5961 ) ( 2832 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на при-
буток 3116 ( 880 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на до-
дану вартість 3117 ( 1864 ) ( 504 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 3217 ) ( 2328 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 13636 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 108 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1878 ) ( 1631 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7869 14036 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 260 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1639 2150 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства 
та іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 1995 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1272 ) ( 306 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 60 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства 
та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 627 3779 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому під-
приємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підп-
риємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7242 17815 

Залишок коштів на початок року 3405 18599 816 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 795 -32 

Залишок коштів на кінець року 3415 12152 18599 
 

Примітки 

Негрошових операцій за звітний період не відбувалося. Гро-
шові кошти, відповідним чином розраховані, являються власні-
стю підприємства, необхідним чином описані та розкриті в фі-
нансовій звітності. Чистий рух коштів від операційної діяльно-
сті має від’ємне значення (-7869) тис. грн, сума надходжень у 
2017 році була менше за суму видатків. Товариство отримало 
значну суму надходжень у вигляді авансів у попередньому зві-
тному періоді. Рух коштів від інвестиційної діяльності позити-
вний 627 тис. за рахунок отриманих відсотків та реалізації не-
оборотних активів. Рух коштів від фінансової діяльності відсу-
тній. Загальний рух коштів за 2017 рік має від’ємне значення і 
становить (-7242) тис грн. На кінець звітного періоду підпри-
ємство має 12152 тис. грн. вільних грошових коштів, що є в на-
явності і в повному обсязі доступні до використання 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Спеціальне проектне та конструк-
торсько-технологічне бюро «Запоріжгідросталь» за ЄДРПОУ 00130234 

 (найменування)   
Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрова-
ний капітал 

Капітал у до-
оцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибу-
ток (непо-

критий зби-
ток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 220 194 6292 84 5936 0 0 12726 

Коригу-
вання: 
Зміна обліко-
вої політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 -427 0 0 -427 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова-
ний залишок 
на початок 
року 

4095 220 194 6292 84 5509 0 0 12299 

Чистий при-
буток (зби-
ток) за звіт-
ний період 

4100 0 0 0 0 765 0 0 765 



Інший сукуп-
ний дохід за 
звітний пе-
ріод 

4110 0 -25 0 0 25 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) не-
оборотних 
активів 

4111 0 -25 0 0 25 0 0 0 

Дооцінка (уці-
нка) фінансо-
вих інструме-
нтів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різ-
ниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного до-
ходу асоційо-
ваних і спіль-
них підпри-
ємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукуп-
ний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати влас-
никам (диві-
денди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрова-
ного капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування 
до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, на-
лежна до бю-
джету відпо-
відно до зако-
нодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фо-
ндів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учас-
ників: 
Внески до ка-
піталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборговано-
сті з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення ка-
піталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капі-
талі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 -112 0 0 0 0 -112 

Придбання 
(продаж) не-
контрольова-
ної частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 -25 -112 0 790 0 0 653 

Залишок на 
кінець року 4300 220 169 6180 84 6299 0 0 12952 

 

Примітки 

Статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався. Додатковий капітал на кінець періоду складає 6180 тис. грн., що є емісій-
ним доходом, який відображає інвестиції юридичної особи в товариство в минулих періодах. За звітний період додатковий капітал 
зменшився на 112 тис.грн. за рахунок продажу необоротного активу, безоплатно отриманого в минулих періодах. Станом на 
31.12.2017р. капітал у дооцінках зменшився на 25 тис.грн. і складає 169,0 тис.грн., що представляє собою дооцінку активів проведену 
у попередніх звітних періодах. Сума 25 тис грн це сума нарахованої амортизації в 2017 році по активам, які були дооцінені в мину-
лому. Сума дооцінки на кінець звітного періоду зменшується пропорційно нарахованій амортизації по таким активам. За звітний пе-
ріод отримано чистого прибутку у сумі 765 тис.грн. За звітний період загальна сума власного капіталу збільшилася на 653 тис.грн. 

 Керівник                                                                                   Шубін В.М. 

 Головний бухгалтер                                                               Риженкова І.О. 
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