
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Голова Правлiння       Шубiн В.М. 

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

  
М.П. 

 
25.04.2017 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та конструкторсько-технологiчне 
бюро "Запорiжгiдросталь" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

69041, м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, б.26 

4. Код за ЄДРПОУ 

00130234 

5. Міжміський код та телефон, факс 

061 239 38 20 061 239 38 23 

6. Електронна поштова адреса 

spktb-buh@zaporozhye.net 
 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 81(2586) Вiдомостi НКЦПФР 28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://hydrosteelproject.com в мережі Інтернет 04.05.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2017 звільнено 
Голова 

Наглядової 
ради 

Майоров Вiктор 
Федорович 

д/н 4503605685 
07.09.2002 ВМ ВВС Пресненського р-на УВС ЦАО м. 

Москва 
0.0001 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження Голови Наглядової ради Майорова Вiктор Федорович (громадянин Росiйської Федерацiї, паспорт 
№4503605685, виданий 07.09.2002 Вiддiлом мiлiцiї ОВВС Пресненського району УВС ЦАО м.Москви); частка у статутному капiталi емiтента, 
належна особi - 0,0001%; на посадi особа перебувала 8 рокiв 11 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Глотов Володимир 
Леонiдович 

Са 474984 
05.06.1997 Ленiнським РВ УМВС України в 

запорiзбкiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження члена Наглядової ради Глотова Володимира Леонiдовича (паспорт серiя СА №474984 виданий 05.06.1997 р 
Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала 
3 роки 2 мiсяця; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Максимовських Анастасiя 
В'ячеславiвна 

д/н 4508805048 
05.02.1907 ВВС Ломоносiвського району, м.Москва, 

код пiдроздiлу 772-069 
0 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження члена Наглядової ради Максимовських Анастасї В'ячеславiвни (паспорт4508805048 виданий 05.02.2007 
ВВС Ломоносiвського району, м.Москва, код пiдроздiлу 772-069 ); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа 
перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Савельєва Iрина 
Володимирiвна 

д/н 4513095044 
05.07.1913 вiддiлення УФМС Росiї по м. Москва по 

району Схiдне Дегунiно, код пiдроздiлу 770-017 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження члена Наглядової ради Савельєва Iрина Володимирiвна (паспорт 4513095044 виданий 23.07.2013 вiддiлення 
УФМС Росiї по м. Москва по району Схiдне Дегунiно, код пiдроздiлу 770-017 ); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на 
посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Сорока Тетяна Георгiївна 
СА 349966 

23.01.1997 Ленiнський РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi 

0.0011 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження члена Наглядової ради Сороки Тетяни Георгiївни (паспорт серiя СА №349966 виданий 23.01.1997 р 
Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0,00110%; на посадi особа 
перебувала 8 рокiв 11 мiсяця; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Судакова Олена 
Валерiївна 

д/н 701554609 
07.02.2002 ГОМ-3 УВС м. Сургут Сургутського р-ну. 

Ханти-Масiйського АО Тюменської областi, код 
пiдрозд. 863-016 

0 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї (громадянки Росiйської Федерацiї, паспорт №701554609, виданий 07.02.2002 
ГОМ-3 УВС м. Сургут Сургутського р-ну. Ханти-Масiйського АО Тюменської областi, код пiдрозд. 863-016); частка у статутному капiталi 
емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Кудiнова Наталiя 
Євгенiвна 

д/н 4611614445 
07.12.2011 №2 МОУФМС Росiї по Московськiй областi 

м.Одiнцово код пiдроздiлу 500-104 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження член Ревiзiйної комiсiї (громадянки Росiйської Федерацiї, паспорт серiї №4611614445, виданий 17.12.2011 
ТП №2 МОУФМС Росiї по Московськiй областi м.Одiнцово код пiдроздiлу 500-104); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 
0%; на посадi особа перебувала 6 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2017 звільнено 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Онiщенко Валентина 
Iванiвна 

СА 410805 
13.02.1997 Ленiнський РВ УМВС України в запорiзькiй 

областi 
0.0014 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 р. протокол № 28 у зв'зку з закiнченням термiну на який обералася посадова 
особа, припиненно повноваження член Ревiзiйної комiсiї (паспорт СА №410805 виданий 13.02.1997 Ленiнським РВ УМВС України в 
запорiзькiй областi); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0,0014%; на посадi особа перебувала 6 рокiв 8 мiсяцiв; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2017 обрано 
члена 

Наглядової 
ради 

Майорова Вiктора 
Федоровича 

д/н 4503605685 
07.09.1902 ВМ ВВС Пресненського р-на УВС ЦАО м. 

Москва 
0.0001 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 
Наглядової ради - Майорова Вiктора Федорович, громадянина Росiйської Федерацiї, паспорт 4503605685, виданий 07.09.2002 ВМ ВВС 
Пресненського р-на УВС ЦАО м. Москва. Майоров В.Ф. володiє 1 акцiєю, що складає 0,0001% статутного капiталу емiтента. Не знаходиться 
у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду заступника генерального директора - головного iнженера АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 
7734047608, Росiйська Федерацiя). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора з 
виробництва, головний iнженер. Член Наглядової ради є представником акцiонера- юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 
7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Iльiна Iрина Львовна 

д/н 9210130848 
21.01.2012 Вiддiл УФМС Росiї по Республiки 

Татарстан в Ново-Савиновском районi м.Казанi код 
пiдроздiлу 160-007 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради - 
Iльїну Iрину Львовну, громадянку Росiйської Федерацiї, паспорт 9210130848, виданий 21.01.2012 Вiддiлом УФМС Росiї по Республiкi 
Татарстан в Ново-Савиновском районi м.Казанi код пiдроздiлу 160-007. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться у трудових вiдносинах з 
емiтентом. Займає посаду заступника генерального директора з економики i фiнансiв АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська 
Федерацiя). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: керiвник департаменту фiнансового планування i контролю, заступник 
генерального директора з економiки i фiнансiв. Член Наглядової ради є представником акцiонера- юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

(IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Яппаров Едуард 
Хамитович 

д/н 4007141416 
23.03.2007 53 вiддiл мiлiцiї Приморского району 

Санкт-Петербургу код пiдроздiлу 782-053 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради - 
Яппарова К.Х. громадянина Росiйської Федерацiї, паспорт 4007 141416, виданий 23.03.2007 53 вiддiлом мiлiцiї Приморського району Санкт-
Петербурга, код пiдроздiлу 782-053. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посаду директора з правового забезпечення. Член Наглядової ради є представником акцiонера- юридичної особи АТ 
"Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
риди 

Глотов Володимир 
Леонiдович 

СА 474984 
05.06.1997 Ленiнський РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 
Наглядової ради - Глотова Володимира Леонiдовича, паспорт серiя СА №474984, виданий 05.06.1997 Ленiнським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi. Акцiями емiтента не володiє. Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду завiдуючого вiддiлом 
пiдйомно-транспортного обладнання. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: завiдуючий сектором, заступник завiдуючого вiддiлом 
пiдйомно-транспортного обладнення. Член Наглядової ради є представником акцiонера- юридичної особи ТОВ "Проектгiдромех" (код 
ЄДРПОУ 35672698) , який володiє 30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Сорока Тетяна Георгiївна 
СА 349966 

23.01.1997 Ленiнський РВ УМВС України в запорiзькiй 
областi 

0.0011 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 
Наглядової ради - Сороку Тетяну Георгiївну, паспорт серiя СА №349966, виданий 23.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi. Володiє 10 акцiями емiтента, що складаєi 0,0011% вiд загальної кiлькостi акцiй. Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. 
Займає посаду начальника планово-економiчного вiддiлу. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду начальника планово-економiчного 
вiддiлу. Член Наглядової ради є представником акцiонера- юридичної особи ТОВ "Проектгiдромех" (код ЄДРПОУ 35672698), який володiє 
30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2017 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Кудiнова Наталiя 
Євгенiївна 

д/н 4611614445 
17.12.2011 ТП №2 МОУФМС Росiї по Московськiй 

областi м.Одiнцово код пiдроздiлу 500-104 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї - Кудiнову Наталiю Евгенiвну, громадянина Росiйської Федерацiї, паспорт 4611614445, виданий 17.12.2011 ТП №2 МОУФМС Росiї по 
Московськiй обл., м.Одiнцово, код пiдроздiлу 500-104. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться у трудових вiдносинах з 
емiтентом.Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя). Посади, якi 
особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник генерального директора по фiнансово-економiчнiй роботi; заступник 
генерально-го директора з економiки та фiнансiв, начальник контрольно-ревiзiйного управлiння. Член Ревiзiйної комiсiї є представником 
акцiонера- юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2017 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Шок Окcана Юрьївна 
д/н 8701 178946 

17.05.2001 Управлiння внутрiшнiх справ м. Воркути 
Республiки Комi код пiдроздiлу 112-003 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - 
Шок Оксану Юрьївну, громадянина Росiйської Федерацiї, паспорт 8701178946, виданий 19.05.11 Управлiнням внутрiшнiх справ м. Воркути 
Республiки Комi, код пiдроздiлу 112-003. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.Займає посаду 
заступника головного бухгалтера АТ "ТЕК Мосенерго" (IНН 7721604869, Росiйська Федерацiя). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: перший заступник генерального директора по фiнансово-економiчнiй роботi; заступник генерально-го директора з економiки та 
фiнансiв, начальник контрольно-ревiзiйного управлiння. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера- юридичної особи АТ "Трест 
Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2017 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Онiщенко Валентина 
Iванiвна 

СА 410805 
13.01.1997 Ленiнський РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0.0014 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017 протокол №28 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї - Онiщенко Валентину Iванiвну, (паспорт серiї СА №410805, виданий 13.02.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi). 
Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду бухгалтера. Володiє 12 акцiями емiтента, що складаєi 0,0014% вiд загальної 
кiлькостi акцiй. Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду бухгалтера. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду 
бухгалтера. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера- юридичної особи ТОВ "Проектгiдромех" (код ЄДРПОУ 35672698), який 
володiє 30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
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