
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 Валерiй Михайлович 

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

  М.П.  
27.02.2019 

(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, б. 26 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

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 27.02.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* д/н д/н 27.02.2019 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://hydrosteelproject.com в мережі Інтернет 27.02.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 
розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 
яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

1 26.02.2019 5045.76 42151 11.97 http://hydrosteelproject.com 

Зміст інформації: 

26.02.2019 р. Наглядова рада приватного акцiонерного товариства "Спецiальне проектне та конструкторсько-технологiчне бюро 
"Запорiжгiдросталь" прийняла рiшення (протокол №1 вiд 26.02.2019 р) про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом 
правочину є виконання робiт по темi «Розробка технiчної документацiї механiчного обладнання Фархадської ГЕС (Узбекистан) згiдно 
контракту № 03/19 мiж АТ СПКТБ «Запорiжгiдросталь» та ЗАО «Гiдростальконструкцiя (м. Чехов Росiйська Федерацiя) Ринкова вартiсть 
робiт, що є предметом правочину, визначена згiдно законодавства и складає 5045,76 тис грн(загальна вартiсть робiт по Контракту № 03/19 
складає 12 247,0 тис росiйських рублiв що еквiвалентно 5045,76 тис.грн по курсу 0,412 грн за 1 рос.руб) Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 42 151 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 11,97%. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного, непередбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi 
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