
Титульний аркуш Повідомлення 
(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.  
12.12.2018 

(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, буд. 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 13.12.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 240(2993) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 14.12.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://hydrosteelproject.com в мережі Інтернет 13.12.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2018 78531.6 42151 186.3 

Зміст інформації: 

25.04.2018 р. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 29) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
(укладання) Товариством значних правочинiв, якi будуть здiйснюватися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.  
Гранична сукупна вартiсть правочинiв 3 000 000 (три мiльйони) доларiв США вiдповiдно до офiцiйного обмiнного курсу гривни до долара 
США, встановленому НБУ на момент вчинення таких правочинiв. По курсу НБУ на 25.04.2018 р. гранична сукупна вартiсть правочинiв 
становить 78 531,6 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 42 151 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 186,3% 
Збори акцiонерiв Товариства прийняли рiшення надати повноваження: 
1. Наглядовiй радi Товариства на вчинення (укладання) будь яких значних правочинiв, крiм правочинiв предметом яких є виконання 
проектно-конструкторських робiт (послуг). 
2. Правлiнню Товариства на вчинення (укладання) значних правочинiв, предметом яких є виконання проектно-конструкторських робiт 
(послуг). 
Укладення кожного значного правочину вiдбувається обов'язково за попереднiм погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється 
протоколом рiшення Наглядової Ради. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 808632 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 791353 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 791353 штук та "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 
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