
ПРОТОКОЛ № 29 
річних Загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько – технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 

 
25 квітня 2018 р. 
69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 26, офіс 4.13 конференц-зала 
початок зборів о 15-00 годині 
 
Річні Загальні збори акціонерів відкрив обраний Наглядовою радою (протокол № 3  від 12.03.2018 р.), Голова 

зборів приватного акціонерного товариства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» Риженкова Ірина Олександрівна, яка допо-
віла про заходи щодо підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь». 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах 
акціонерів, Наглядовою радою з числа працівників Товариства була обрана реєстраційна комісія (протокол № 3 від 
12.03.2018 р.). 

Голова реєстраційної комісії Поліщук О.І. повідомила наступне: 
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів  

АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» розпочата о 14 годині 15 хв. 25.04.2018 р. Закінчена реєстрація о 14 годині 50 хв. 
25.04.2018 р. 

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів проведе-
на згідно з переліком акціонерів, складеним за станом на 24 годину 19 квітня 2018 р. 

Реєстраційною комісією (протокол № 1) встановлено: 
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 879 040 шт.; 
Викуплені Товариством акції - відсутні; 
Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить -  808 632 шт.; 
Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій Товариства), які зареєструвалися для участі 

у річних Загальних зборах акціонерів, становить  791 353 голосів, що в процентному відношенні складає 97,86% від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

Річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. 
За рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 12.03.2018 р.) обрані: 
Голова зборів Риженкова І. О. 
Секретар зборів Щедритська Т.М. 
Річні Загальні збори переходять до розгляду питань Порядку денного. 
Згідно з вимогами законодавства та Статуту Товариства з проектом Порядку денного річних Загальних зборів 

акціонерів, попередньо затвердженим на засіданні Наглядової ради (протокол №3 від 12.03. 2018 року), кожен акціо-
нер був ознайомлений за 30 днів до початку зборів шляхом направлення поштового повідомлення. 

Також повідомлення було розміщене у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондовому ринку, розміщено на власному веб-сайті (http://hydrosteelproject.com). 

У встановлений Законодавством та Статутом період, акціонер АТ «Трест Гідромонтаж» надав пропозицію що-
до змін до Порядку денного. Оскільки пропозиція надана акціонером, який є власником більше 5% голосуючих акцій, 
згідно п.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 07.09.2008 р., дана пропозиція обов’язково 
вноситься до Порядку денного.  

Наглядова рада (протокол № 4 від 10.04.2018 р.) затвердила наступний Порядок денний річних Загальних збо-
рів акціонерів: 

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 результатами розг-

ляду звіту. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Затвер-

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

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 протягом одно-

го року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На-
дання 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, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 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, встанов-
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лення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної 
комісії Товариства. 

 
Питання №1 Порядку денного: 
Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1) Обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава Маріановича, Поліщук Олени Іванів-

ни. 
2) Повноваження комісії припинити після закінчення цих зборів акціонерів та підписання усіх необхідних до-

кументів, пов’язаних з цими зборами.  
 
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія,  яка 

призначена наглядовою радою Товариства. 
Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №1. 
 
Результати голосування по першому питанню Порядку денного (Протокол № 1 тимчасової лічильної комісії до-

дається до матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
Загальних зборах. 

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1) Обрати лічильну комісію у складі 2 акціонерів: Новицького Владислава Маріановича, Поліщук Олени Іванів-

ни. 
2) Повноваження комісії припинити після закінчення цих зборів акціонерів та підписання усіх необхідних до-

кументів, пов’язаних з цими зборами.  
 

Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи. 
Подальший підрахунок голосів під час голосувань за пропозиціями питань Порядку денного здійснює лічильна  

комісія. 
 

Питання №2 Порядку денного: 
Визначення та затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування. 

 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Визначити та затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:  

бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії при видачі бюле-
тенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюлетень повинен містити на-
пис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» і місце для вказівки ПІБ представника Реєстраційної 
комісії та його особистого підпису. У разі складення бюлетеня з декількох листів, засвідчується кожен лист такого бю-
летеня; 
у разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної (Реєстраційної комісії) робиться відмітка із зазначенням підс-
тав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лічильної комісії (Ре-
єстраційної комісії) з вказівкою їх ПІБ. 

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня № 2. 
 
Результати голосування по другому питанню Порядку денного (протокол № 1 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Визначити та затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:  
бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії при видачі 

бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюлетень повинен містити 
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напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» і місце для вказівки ПІБ представника Реєстрацій-
ної комісії та його особистого підпису. У разі складення бюлетеня з декількох листів, засвідчується кожен лист такого 
бюлетеня; 
у разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної (Реєстраційної комісії) робиться відмітка із зазначенням підс-
тав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лічильної комісії (Ре-
єстраційної комісії) з вказівкою їх ПІБ. 

 
Питання №3 Порядку денного: 
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів. 

 
Акціонерам запропоновано наступне 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 голосування у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №3. 
 
Результати голосування по третьому питанню Порядку денного (протокол № 2 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
Загальних зборах. 

 
Таким чином, збори прийняли 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 голосування у порядку черговості їх надходження секретарю зборів. 

 
Питання №4 Порядку денного: 
Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його 
затвердження. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвер-

дити. 
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам ді-

яльності Товариства. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №4. 
 
Результати голосування по четвертому питанню Порядку денного (протокол № 3 лічильної комісії додається до 

матеріалів з борів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
Загальних зборах. 

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік за-
твердити. 

2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрям-
кам діяльності Товариства. 

 
Питання №5 Порядку денного: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження. Прийняття рішення за результатами розг-

ляду звіту. 
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Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам 

діяльності Товариства. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №5. 
 
Результати голосування по п’ятому питанню Порядку денного (протокол № 4 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь в голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. 
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напря-

мкам діяльності Товариства. 
 
Питання №6 Порядку денного: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №6. 
 
Результати голосування по шостому питанню Порядку денного (протокол № 5 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 
Загальних зборах. 

 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. 
 
Питання №7 Порядку денного: 
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №7. 
 
Результати голосування по сьомому питанню Порядку денного (протокол № 6 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності затвердити. 
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Питання №8 Порядку денного: 
Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік отримано прибуток у роз-

мірі 765 тис. грн. 
2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2017 році не проводити. 

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

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №8. 
 
Результати голосування по восьмому питанню Порядку денного (протокол № 7 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік отримано прибуток у роз-

мірі 765 тис. грн. 
2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2017 році не проводити. 

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

 
Питання №9 Порядку денного: 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2018 рік затвердити. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №9. 
 
Результати голосування по дев'ятому питанню Порядку денного (протокол № 8 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2018 рік затвердити. 
 
Питання №10 Порядку денного: 
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання пов-
новажень на укладення таких угод. 

 
Акціонерам запропоновано наступне 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 заставу / іпотеку та / або укладення інших договорів забезпечення вико-
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нання 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 поставки, дилерських договорів купівлі-продажу, агентських договорів, експортних і імпорт-
них 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 мільйони) 

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 ви-
нятком 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, кандидатура 
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 інших документів, не-
обхідних для укладення цих угод. 

5. Укладення кожної великої угоди відбувається обов'язково за попереднім погодженням з Наглядовою радою, яке 
оформляється протоколом рішення Наглядової Ради. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №9. 
 
Результати голосування по десятому питанню Порядку денного (протокол № 9 лічильної комісії додається до 

матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли 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 заставу / іпотеку та / або укладення інших договорів забезпечення вико-
нання 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 поставки, дилерських договорів купівлі-продажу, агентських договорів, експортних і імпорт-
них 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 3   000   000 (три мільйони) 

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

3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на укладення від імені Товариства значних правочинів (за ви-
нятком 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, кандидатура 
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 інших документів, не-
обхідних для укладення цих угод. 

5. Укладення кожної великої угоди відбувається обов'язково за попереднім погодженням з Наглядовою радою, яке 
оформляється протоколом рішення Наглядової Ради. 
 
Питання № 11 Порядку денного: 
Дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової ради. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, які були обрані до складу Наглядової ради на 

Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р. протокол № 28. 
2. Членів Наглядової ради Глотова В.Л., Ільїну І.Л., Майорова В.Ф., Сороку Т.Г. Яппарова Є.Х. відкликати. 
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Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №11. 
 
Результати голосування по одинадцятому питанню Порядку денного (протокол № 10 лічильної комісії додаєть-

ся до матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, які були обрані до складу Наглядової ради на 

Загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р. протокол № 28. 
2. Членів Наглядової ради Глотова В.Л., Ільїну І.Л., Майорова В.Ф., Сороку Т.Г. Яппарова Є.Х. відкликати. 
 
Питання № 12 Порядку денного: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне 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 бюле-

теня 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 Товарист-

ва». 
 
Питання № 13 Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 

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

 
Акціонерам запропоновано наступне 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 договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного товари-

ства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михайло-
вича. 

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №13. 
 
Результати голосування по тринадцятому питанню Порядку денного (протокол № 12 лічильної комісії додаєть-

ся до матеріалів зборів) 
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Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 

Таким чином, збори прийняли 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 договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного товари-

ства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Михайло-
вича. 

 
Питання № 14 Порядку денного: 
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах акціонерів 

25.04.2017 р. протокол №28. 
2.   Членів Ревізійної комісії  Шок О.Ю., Кудінову Н.Є., Онищенко В. І. відкликати. 
 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №14. 
 
Результати голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 13 лічильної комісії дода-

ється до матеріалів зборів). 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли рішення: 
1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах акціонерів 

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

 
Питання № 15 Порядку денного: 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Акціонерам запропоновано наступне рішення: 
Відповідно до норм статті 73 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.6.2 Статуту Товариства об-

рання 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 недійсними 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 №15 «Обрання членів Ревізійної комісії Товарист-

ва». 
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Питання № 16  Порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 
 
Акціонерам запропоновано наступне 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 договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного Товари-

ства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Ми-
хайловича. 

 
Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надійшло. 
Пропозиція винесена на відкрите голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетеня №16. 
 
Результати голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного (протокол № 15 лічильної комісії дода-

ється до матеріалів зборів) 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 791353 Голосів 100% 
Голосувало «За» 791353 Голосів 100% 
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0% 
«Утрималися» 0 Голосів 0% 

 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у річних 

Загальних зборах. 
 
Таким чином, збори прийняли 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 договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного Товарист-
ва «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії, Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Ми-
хайловича. 

 
Всі питання Порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення. 
Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та конструкторсько – 

технологічне бюро «Запоріжгідросталь» оголошено закритими о 16 годині 20 хв. 
 
Голова Загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
  

___________________ Риженкова І.О. 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

___________________ Щедритська Т.М. 
 
Голова Правління 
приватного акціонерного товариства 
«Спеціальне проектне та конструкторсько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» 
 

____________________ Шубін В.М. 
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