
(Повідомлення про інформацію) 

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

Голова Правлiння       Шубiн В.М. 

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

 

 

М.П.  
26.04.2018 

(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, 26 

4. Код за ЄДРПОУ 

00130234 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

spktb-buh@poshta.pat.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://hydrosteelproject.com в мережі Інтернет 27.04.2018 

 (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 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 

Майоров Вiктор 
Федорович 

д/н 4503605685 
07.09.2002 Вiддiл мiлiцiї ОВВС Пресненського району 

УВС ЦАО м.Москви 
0.0001 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради Майорова В.Ф. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова 
особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,00% 
простих iменних акцiй.  
Посадова особа володiє пакетом простих iменних акцiй у розмiрi 0001% вартiстю 0,25 грн. На посадi особа перебувала 9 рокiв 11 мiсяцiв. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Голову Наглядової ради буде обрано на засiданнi Наглядової ради з числа новообраних членiв Наглядової ради. 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Глотов Володимир 
Леонiдович 

СА 474984 
05.06.1997 Ленiнський РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл 
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Глотова В.Л. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є представником акцiонера – юридичної особи ТОВ 
«Проектгiдромех» (ЄДРПОУ 35672698). Посадова особа не володiє пакетом акцiй Товариства. На посадi особа перебувала 4 роки 2 мiсяця. 
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 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 
Iльїна Iрина Львiвна 

д/н 9210130848 
21.01.2012 ВУФМС Росiiї по Республiцi Татарстан в 

Ново-Савiновском районi м.Казанi код пiдроздiлу 160-
007 

0 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Iльїної I.Л. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова 
особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,00% 
простих iменних акцiй. Посадова особа не володiє пакетом акцiй. На посадi особа перебувала 1 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Сорока Тетяна 
Георгiйовна 

СА 349966 
23.01.1997 Ленiнський РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0.0011 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Сороки Т.Г. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є представником акцiонера – юридичної особи ТОВ 
«Проектгiдромех» (ЄДРПОУ 35672698). Посадова особа володiє пакетом простих iменних акцiй у розмiрi - 0,00110%, вартiстю – 2,50 грн. На 
посадi особа перебувала 9 рокiв 11 мiсяцiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Яппаров Едуард 
Хамитович 

д/н 4007141416 
23.03.2007 53 вiддiлом мiлiцiї Приморського району 

Санкт-Петербурга, код пiдроздiлу 782-053 
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 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Яппарова Е.Х. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова 
особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,00% 
простих iменних акцiй. Посадова особа не володiє пакетом акцiй. На посадi особа перебувала 1 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

25.04.2018 обрано 
член 

Нваглядової 
ради 

Глотов Володимир 
Леонiдович 

СА 474984 
05.06.1997 Ленiнським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 
Наглядової ради Глотова В. Л. Акцiями емiтента не володiє. Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду завiдуючого 
вiддiлом пiдйомно - транспортного обладнання. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: завiдуючий сектором, заступник завiдуючого 
вiддiлом пiдйомно-транспортного обладнання. 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. 

25.04.2018 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Плякiн Вадим Вiкторович 
0804 420198 

22.04.2005 ВВс Центрального округу м.Комсомольска 
на Амурi Хабаровського краю, код пiдроздiлу 272-008 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р протокол №29 обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради 
Плякiна В.В., громадянина Росiйської Федерацiї.Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом. Займає 
посаду директора з правового забезпечення АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя). 
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: директор з правових питань. 



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 

Член Наглядової ради є представником акцiонера - юридичної особи АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який 
володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2018 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Сiрих Вадим Петрович 
4515 553927 

12.02.2016 УФМС Росiї по м.Москва по району 
Можайск код пiдроздiлу 770-066 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р протокол №29 обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради 
Сiрих В.П., громадянин Росiйської Федерацiї. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом. Займає посаду 
першого заступника генерального директора АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя). 
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: заступник генерального директора. 
Член Наглядової ради є представником акцiонера - юридичної особи АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який 
володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2018 обрано 
член 

Наглядової 
Ради 

Сорока Тетяна 
Георгiйовна 

СА 349966 
23.01.1997 Ленiнським РВ УМВС Українив запорiзькiй 

областi 
0.001137 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 
Наглядової ради Сороку Т.Г. . Посадова особа володiє пакетом простих iменних акцiй у розмiрi - 0,00110%, вартiстю – 2,50 грн. Знаходиться у 
трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду начальника планово-економiчного вiддiлу. Протягом останнiх п’яти рокiв займала 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 



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 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Кудiнова Наталiя 
Євгенiвна 

д/н 4503605685 
17.12.2011 ТП "2 МОУ ФМС Росiї по Московськiй обл. 

м.Одiнцово, код пiдроздiлу 500-104 
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Кудiнової Н.Є. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова 
особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,00% 
простих iменних акцiй.  
Акцiями емiтента не володiє. На посадi особа перебувала 7 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Онiщенко Валентина 
Iванiвна 

СА 410805 
13.07.1998 Ленiнським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0.0014 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Онiщенко В.I. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є представником акцiонера- юридичної особи ТОВ 
"Проектгiдромех" (код ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа володiє часткою у 
статутному капiталi у розмiрi - 0,0014%, вартiстю – 3,0 грн. На посадi особа перебувала 7 рокiв 8 мiсяцiв; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

25.04.2018 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Шок Оксана Юрьївна 

д/н 8701178946 
19.05.2011 УВС м.Воркути Республiки Комi, код 

пiдроздiлу 112-003 
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 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Шок О.Ю. прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 
25.04.2018 (протокол №29). Рiшення про дострокове припинення повноважень прийняте на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 
"Гiдромонтаж", який володiє 60,00% простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа є громадянином Росiйської Федерацiї. Посадова 
особа є представником акцiонера юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж" (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який володiє 60,00% 
простих iменних акцiй.  
Акцiями емiтента не володiє. На посадi особа перебувала 1 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має 

25.04.2018 обрано 
член 

ревiзiйної 
комiсiї 

Кокiна Дарья Миколаївна 
д/н 4508237152 

23.12.2005 ПВО ОВД району пiвнiчне Медведково 
м.Москви 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної комiсi 
Кокiну Д.М., громадянку Росiйської Федерацiї. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не знаходиться у трудових 
вiдносинах з емiтентом. Займає посаду начальника контрольно-ревiзiйного управлiння АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська 
Федерацiя). Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу бюджетного контролю, начальника 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. 

25.04.2018 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Онiщенко Валентина 
Iванiвна 

СА 410805 
13.02.1997 Ленiнським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї Онiщенко В.I. Посадова особа знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду бухгалтера. Протягом останнiх п’яти 
рокiв займала посаду бухгалтера. 



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 

Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi - 0,0014%, вартiстю – 3,0 грн. 
Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера – юридичної особи ТОВ «Проектгiдромех» (ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,0165% 
вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

25.04.2018 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Шок Оксана Юрьївна 
д/н 8701178946 

19.05.2011 УВС м.Воркути Республiки Комi, код 
пiдроздiлу 112-003 

0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї Шок О.Ю., громадянку Росiйської Федерацiї. 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 генерального 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. 

25.04.2018 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Шайтанова Михайло 
Володимирович 

4509 197404 
04.10.2007 вiддiленням по району Головiнский 

ОУФМС Росiї по м. Москва в САО код пiд. 770-018 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р протокол №29 обрано строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради 
Шайтанова М.В., громадянина Росiйської Федерацiї. Акцiями емiтента не володiє. Не знаходиться в трудових вiдносинах в емiтентом. Займає 
посаду директора по проектним роботам АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя). 
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: заступника директора з економiки та органiзацiї робiт, директора по проектним роботам. Член 
Наглядової ради є представником акцiонера - юридичної особи АТ «Трест Гiдромонтаж» (IНН 7734047608, Росiйська Федерацiя), який 
володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
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