
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2018 року 
Місце проведення Загальних зборів: 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26 кім. 4.13 конференц-зала 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Визначення та затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування. 
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. 
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік 

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

ми розгляду звіту. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2017 рік. За-

твердження висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської дія-

льності Товариства за 2017 рік.  
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-

гом одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної су-
купної вартості. Надання повноважень на укладення таких угод. 

11. Дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства. 
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства. 

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з члена-
ми Ревізійної комісії Товариства. 

 
Перше питання Порядку денного: «Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної ко-
місії» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава Маріановича, Поліщук Олени Іва-

нівни. 
Повноваження комісії припинити після закінчення цих зборів акціонерів та підписання усіх необхідних 

документів, пов’язаних з цими зборами.  
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Друге питання Порядку денного: «Визначення та затвердження порядку і способу посвідчення бюлете-
нів для голосування» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Визначити та затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:  

бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії при вида-
чі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюлетень пови-
нен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» і місце для вказівки ПІБ пред-
ставника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У разі складення бюлетеня з декількох листів, засвід-
чується кожен лист такого бюлетеня; у разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної (Реєстраційної 
комісії) робиться відмітка із зазначенням підстав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня за-
свідчується підписами усіх членів лічильної комісії (Реєстраційної комісії) з вказівкою їх ПІБ. 



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«ЗА» - 7913532 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Третє питання Порядку денного: «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Для роботи Загальних зборів акціонерів затвердити наступний регламент: 
• виступи з питань Порядку денного – до 15 хв., 
• на виступи, довідки – до 5 хв.; 

пропозиції відносно рішень з питань Порядку денного, які виносяться на голосування зборів, ставляться на голо-
сування у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Четверте питання Порядку денного: «Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово - господарсь-
кої діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження. Прийняття рішення за результатами розгляду 
звіту» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік за-

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

діяльності Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
П’яте питання Порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження. 
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає цілям і на-

прямкам діяльності Товариства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Шосте питання Порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську дія-
льність Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії» 



ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Сьоме питання Порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
17. Восьме питання Порядку денного: «Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за ре-

зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік отримано прибуток у 

розмірі 765 тис. грн. 
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2017 році не проводи-

ти. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачу-
вати. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Дев’яте питання Порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 
рік.» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2018 рік затвердити. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Десяте питання Порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких угод. 
 



ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
1. Керуючись положеннями ст. 33 і ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню 

згоду (схвалення) на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які будуть здійснюватися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. 

Надати повноваження: 
 а) Наглядовій раді Товариства на вчинення (укладення) угод, предметом (характером) яких є отримання 

Товариством грошових коштів (кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та / або 
отримання будь-яких інших банківських продуктів / послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в за-
ставу / іпотеку та / або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) 
Товариства та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (у тому 
числі нерухомого майна), поступки права вимоги та / або переведення боргу, оренди і лізингу; договорів постав-
ки, дилерських договорів купівлі-продажу, агентських договорів, експортних і імпортних договорів, надання 
послуг Товариством; 

б) Правлінню Товариства на вчинення (укладення) угод, предметом яких є виконання проектно-
конструкторських робіт (послуг). 
2. Гранична сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати гривневий еквівалент 3000000 (три міль-

йони) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривни до долара США, встановленому 
НБУ на момент вчинення таких правочинів. 

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

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

5. Укладення кожної великої угоди відбувається обов'язково за попереднім погодженням з Наглядовою ра-
дою, яке оформляється протоколом рішення Наглядової Ради. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Одинадцяте питання Порядку денного: «Дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової 
ради Товариства.» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, які були обрані до складу Наглядової ради 

на Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р. протокол № 28. 
Членів Наглядової ради Глотова В.Л., Ільїну І.Л., Майорова В.Ф., Сороку Т.Г. Яппарова Є.Х. відкликати. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Дванадцяте питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Згідно норм статті 53 п. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.3 Статуту Товариства 

обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Обраними вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів серед осіб, включених до 

бюлетеня для голосування. 
Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування 3956765. 
Загальна кількість бюлетенів, які взяли участь у голосуванні 9; кількість бюлетенів, признаних недійсними 

0. 
Кандидати, внесені в бюлетень для кумулятивного голосування, набрали таку кількість голосів: 

1. Агєєва Раїса Вікторівна   10  



2. Глотов Володимир Леонідович  659732   
3. Директоренко Любов Сергіївна  0  
4. Плякін Вадим Вікторович   879041 
5. Сірих Вадим Петрович   879042 
6. Сорока Тетяна Георгіївна   659868 
7. Шайтанов Михайло Володимирович 879072 

 
Таким чином, річні Загальні Збори прийняли наступне рішення: 

У склад Наглядової ради обрані особи: 
1. Глотов Володимир Леонідович 
2. Плякін Вадим Вікторович 
3. Сірих Вадим Петрович  
4. Сорока Тетяна Георгіївна 
5. Шайтанов Михайло Володимирович 

 
Постановили: 
Затвердити підсумки голосування з питання Порядку денного № 12 «Обрання членів Наглядової ради То-

вариства». 
 
Тринадцяте питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства 

шляхом підписання членами Наглядової ради згод на приєднання до договору. 
Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до укладених цивільно - правових дого-

ворів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного 

товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Шубіна Ва-
лерія Михайловича. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
Чотирнадцяте питання Порядку денного: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товарис-
тва» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах акціонерів 

25.04.2017 р. протокол №28. 
Членів Ревізійної комісії  Шок О.Ю., Кудінову Н.Є., Онищенко В. І. відкликати. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
П’ятнадцяте питання Порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Відповідно до норм статті 73 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.6.2 Статуту Това-

риства обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Обраними вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед осіб, включених в 

бюлетень для голосування. 



Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування 2374059. 
Загальна кількість бюлетенів, які взяли участь у голосуванні 9; кількість бюлетенів, признаних недійсни-

ми 0. 
Кандидати, внесені в бюлетень для кумулятивного голосування, набрали таку кількість голосів: 

1. Кокіна Дар’я Миколаївна   791137 
2. Онищенко Валентина Іванівна  791784 
3. Севина Юлія Юріївна   0 
4. Шок Оксана Юріївна   791138 

 
6. Таким чином, річні Загальні Збори прийняли наступне рішення: 

У склад Ревізійної комісії обрані особи: 
1. Кокіна Дар’я Миколаївна   
2. Онищенко Валентина Іванівна   
3. Шок Оксана Юріївна    

 
постановили: 
Затвердити підсумки голосування з питання Порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товарис-

тва». 
 
Шістнадцяте питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої 
на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства» 
 
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства 

шляхом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до договору. 
Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правових до-

говорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного 

Товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії, Голову Правління Товариства Шубіна 
Валерія Михайловича. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791353 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-
рах та голосуванні; 
«ПРОТИ» - немає; 
«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 
 
 
Голова лічильної комісії      Новицький В.М. 
 
Секретар лічильної комісії     Поліщук О.І. 


