
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 Валерiй Михайлович 

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

  М.П.  
27.06.2017 

(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, мiсто Запорiжжя, бульвар Вiнтера, буд. 26 

4. Код за ЄДРПОУ 

00130234 

5. Міжміський код та телефон, факс 

061 239 38 24; 061 239 38 23 (ф) 

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 27.06.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 121(2626) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.06.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://hydrosteelproject.com в мережі Інтернет 30.06.2017 

 (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 

26.06.2017 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Майоров Вiктор 

Федорович 

д/н 4503605685 

27.09.2002 ВМ ВВС Пресненського р-на УВС ЦАО м. 

Москва 

0.0001 

Зміст інформації: 

26 червня 2017 року на засiданнi Наглядової ради (протокол №1 вiд 26.06.17) повторно обрано строком на 3 роки на посаду Голови 

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. 

 


