
ПРОТОКОЛ № 15 
річних загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства «Гідросила» 
 

м. Кіровоград 15 квітня 2011 року 
Час відкриття зборів 10 год. 00 хв. 

 
Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка 

затверджена рішенням Наглядової ради ВАТ «Гідросила» від 27 січня 2011 року 
(протокол № 23), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Гідросила», 
складеного реєстратором ТОВ «Регіональний центр ведення реєстрів» станом на 15 квітня 
2011 року. 

До реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Гідросила» включено 5635 
акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, які 
сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ВАТ «Гідросила». 

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», ст. 41 
Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів відкритого 
акціонерного товариства «Гідросила» мають кворум та є правомочними. Для участі у 
зборах зареєструвалось 20 (двадцять) акціонерів та їх представників, які сукупно є 
власниками  189 568 870 (сто вісімдесят дев'яти мільйонів п’ятсот шістдесят восьми тисяч 
вісімсот сімдесяти) штук простих іменних акцій, що становить 94,7844 відсотків 
голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 
загальних зборах ВАТ «Гідросила» 15 квітня 2011 року та протокол реєстраційної комісії 
від 15.04.2011 додаються).  

Запрошені: Голова правління-Генеральний директор Юрченко І.А., головний 
бухгалтер Бідна Г.І., фінансовий директор Діденко Л.С., голова профспілкового комітету 
Олійник С.Є. 

Час проведення зборів з  10 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин. 
Голова зборів  Возник Л.С. згідно із рішенням Наглядової ради ВАТ «Гідросила» 

від  27 січня 2011 року (протокол № 23). 
Річні загальні збори акціонерів ВАТ «Гідросила» проводяться за адресою: м. 

Кіровоград, вул. Братиславська 5, АПК-2, конференц-зал.  
Порядок голосування: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з 

використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один 
голос, крім проведення кумулятивного голосування. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 

2010 рік. 
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 

2010 рік. 
5. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) за 2010 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2011 рік. 
6. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової 

редакції статуту в зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону 
України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.  

7. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», 
«Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління», в зв'язку з приведенням 
їх  у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною 
найменування товариства. 
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8. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. 
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії. 
10. Про попереднє схвалення  значних правочинів які будуть вчинятись 

акціонерним товариством у ході поточної діяльності  протягом 2011 року, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше 
відсотків вартості активів товариства за 2010 рік. 

11. Про  переведення  випуску простих іменних акцій документарної форми 
існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій). 

12. Затвердження депозитарія і зберігача та затвердження умов договорів з ними. 
13. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів товариства, порядку вилучення  сертифікатів акцій та дати припинення операцій з 
цінними паперами.  

14. Визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про 
прийняті рішення про дематеріалізацію. 

 15. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих  іменних 
акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.  

16. Про збільшення розміру статутного капіталу на 40 000 000 (сорок мільйонів) 
гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних 
акцій на 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень 
(п’ять копійок)  кожна. 

16.1. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення 
про закрите (приватне) розміщення акцій. 

16.2. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій. 

16.3. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються 
повноваження: 

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення 
акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); 

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

16.4. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким 
надаються повноваження: 

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, 
перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про 
прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; 

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про 
розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 
 
З першого питання порядку денного: Слухали голову зборів Возника Л.С., який 

довів до відома акціонерів запропонований Наглядовою радою на затвердження зборам 
склад робочих органів та порядок проведення зборів, а саме: Обрати робочі органи зборів 
у складі: секретарем зборів: Корецького В’ячеслава Валерійовича; лічильну комісію в 
складі: Іванов Олександр Євгенійович, Іванов Юрій Олександрович, Кравцова Тетяна 
Володимирівна, Сербулова Валентина Михайлівна, Чабан Олена Борисівна; затвердити 
наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: 
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- доповідь по першому питанню –до 15 хвилин; 
- доповідь по другому питанню – до 10 хвилин; 
- доповідь по третьому питанню –до 7 хвилин; 
- по четвертому - одинадцятому питаннях по - 5 хвилин. 
Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей. 
На обговорення встановити до 15 хвилин.  
Виступи в обговоренні – до 3 хвилин.  
Виступи з питаннями і пропозиціями – до 1 хвилини. 
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.  
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного 
голосування.  

Збори закінчити без перерви  за 1,5 – 2 години.  
 
Голосували:  

«за» - 189567854 голосів, або 99,99946 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 310 голосів, або 0,00016 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 0 голосів, або 0,00000 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

Вирішили: Обрати робочі органи зборів у складі:  
  - секретарем зборів: Корецького В’ячеслава Валерійовича. 
  - лічильну комісію в складі: Іванов Олександр Євгенійович, Іванов Юрій 
Олександрович, Кравцова Тетяна Володимирівна, Сербулова Валентина Михайлівна, 
Чабан Олена Борисівна. 
  Затвердити запропонований порядок проведення зборів. 

 
З другого питання порядку денного: слухали Голову правління - Генерального 

директора ВАТ «Гідросила» Юрченко І.А., який довів до відома учасників зборів що 
відповідно до Статуту ВАТ «Гідросила» у своїй роботі Правління акціонерного 
товариства керувалося рішеннями Загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової 
Ради та чинним законодавством України. 

Будучи колегіальним виконавчим органом, Правління здійснювало керівництво 
всією поточною діяльністю акціонерного товариства. У 2010 році проведено 28 засідань 
Правління ВАТ «Гідросила». 

Протягом 2010 року Правління систематично надавало звіти Наглядовій раді 
акціонерного товариства про поточні результати фінансово - господарської діяльності 
ВАТ «Гідросила». 

Фактичний випуск товарної продукції за 2010 рік склав 199,3 млн. грн., що на 14,8 
% вище обсягів виробництва по Бізнес-плану і на 43,1 % вище за 2009 рік по виробництву 
НШ. 

Бізнес-планом за 2010 рік планувалося отримати прибуток у сумі 2 тис. грн. 
Фактично за підсумками роботи підприємством отримано прибуток у сумі 6 722 тис. грн. 

Тривалість фінансового циклу підприємства в 2010 р. склала 40 днів, що на 21 день 
менше, ніж в 2009 р. Операційний цикл в 2010 р. скоротився в порівнянні з 2009 р. на 30 
днів і склав 69 днів. 

З метою випуску високоякісної продукції, дотримуючись політики в області якості, 
підприємство в 2010 році вело роботу з реалізації Цілей в області якості. За результатами 
2010 року основні цільові показники з якості досягнуті. Необхідно відзначити, що в 2010 
році не забезпечено рівень ливарного браку і становить 0,29 % до випуску, проти 0,2 % до 
запланованого. Зростання відбулося через збільшення номенклатури продукції, що 
випускається, впровадження та відпрацювання технології лиття під тиском втулки 
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НШ10У-3-05, підшипника НШ10У-3-03, платик НШ32/50А-3-02, кришки НШ32А-3-03А, 
впровадження оптимізованої обойми підшипникової НШ100-3-03А, корпуси НШ32/50А-
3-02. 

Не забезпечено рівень дефектності вузлів у споживачів (в експлуатації).  
У 2010 році за участю всіх працівників підприємства проведені роботи з підтримки 

впроваджених 1-4 кроків системи «Упорядкування», впровадження 5-7 кроків спрямоване 
на підвищення ефективності та керованості процесу праці, поліпшення корпоративної 
культури, зменшення втрат робочого часу. 

Організовано внутрішньофірмове навчання основам теорії «Бережливе 
виробництво» і за системою «Упорядкування» для ІТП і робітників.  

 Проведена атестація робочих виробничих підрозділів. 
На завершення доповіді хочу висловити надію на Вашу підтримку подальшого 

розвитку підприємства, що забезпечить прибуткову і ефективну роботу ВАТ «Гідросила» 
і, відповідно, добробут акціонерам та трудовому колективу заводу. 

Пропоную звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2010 рік затвердити. 
 

Голосували:  
«за» - 189567258 голосів, або 99,99915 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«проти» - 310 голосів, або 0,000164 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«утримались» - 1092 голосів, або 0,000576 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
  Вирішили:  Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2010 рік затвердити. 
 

З третього питання порядку денного: слухали голову наглядової ради – 
акціонера Штутмана П.Л.  

За звітний період проведено 4 засідання. З метою оперативного вирішення питань 
наглядова рада практикував прийняття рішень шляхом письмового опитування (заочні 
засідання наглядової ради). Шляхом письмового опитування прийнято рішення більш ніж 
по 20 питань. 

У 2010 році велися роботи з технічного переозброєння і нарощуванні потужностей 
виробництва насосів, підготовки виробництва та освоєнні нових і удосконалених виробів. 

Перед правлінням на 2011 рік поставлено завдання:  
- провести реконструкцію ливарного виробництва;  
- завершити освоєння виробництва уніфікованої конструкції насосів за типом 

фірми «Паркер». 
Наглядова рада на своєму засіданні при розгляді підсумків роботи акціонерного 

товариства «Гідросила» за 2010 рік дала оцінку роботи правління, ТОП - менеджменту, 
всього колективу - «ПОЗИТИВНО». 

Пропоную звіт правління, звіт наглядової ради, звіт ревізійної комісії, висновки 
ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2010 рік затвердити. 
 

Голосували:  
«за» - 189567568 голосів, або 99,99931 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«проти» - 0 голосів, або 0 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«утримались» - 1092 голосів, або 0,000576 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
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Вирішили:  Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 рік затвердити. 
 
З четвертого питання порядку денного: слухали представника ревізійної комісії 

Злотникову В.І., яка зазначила, що Ревізійна комісія ВАТ «Гідросила» протягом звітного 
періоду – 2010 року – працювала в складі трьох акціонерів – юридичних осіб.  Ревізійна 
комісія в своїй діяльності керується діючим законодавством України, Статутом ВАТ 
«Гідросила», Положенням про ревізійну комісію. За звітний період проведено 4 перевірки. 
За звітний період значних порушень та фактів заподіяння шкоди акціонерам та товариству 
в цілому не було виявлено. Факти нецільового використання засобів, матеріальних 
цінностей, а також факти зловживання посадовими особами не встановлено. Майно 
товариства збережено. Система бухгалтерського обліку, яка використовується на 
підприємстві, відповідає законодавчим і нормативним актам. Фінансова звітність, річний 
баланс і звіти виконані у відповідності з обліковими даними бухгалтерського обліку і в 
цілому в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан підприємства на 
31.12.2010, наявність його активів і пасивів, результат фінансово-господарської діяльності 
в 2010 році. Фінансовий стан акціонерного товариства в 2010 році визначається як 
задовільний. Пропоную затвердити звіт ревізійної комісії про роботу у звітному періоді, 
затвердити висновки ревізійної комісії по річному звіту і балансу акціонерного товариства 
за 2010 рік. 

 
Голосували:  

«за» - 189567568 голосів, або 99,99931 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 0 голосів, або 0 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 1092 голосів, або 0,000576 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

Вирішили:  Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та 
балансу за 2010 рік затвердити. 
 
  З п’ятого питання порядку денного: слухали інформацію головного бухгалтера 
Бідної Г.І., яка довела до відома акціонерів показники річного звіту та балансу 
(додається). Запропонувала затвердити річний звіт та баланс, дивіденди не нараховувати 
та не виплачувати, не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових 
коштів та оновлення основних фондів.  

Слухали фінансового директора Діденко Л.С., яка запропонувала акціонерам 
затвердити планові показники прибутку на 2011 рік (додається). 

 
Голосували:  

«за» - 189564688 голосів, або 99,99779 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 3366 голосів, або 0,001776 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 210 голосів, або 0,000111 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

  Вирішили: 5.1. Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 
2010 рік затвердити.  
  5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 
  5.3. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та 
оновлення основних фондів.  
  5.4. Затвердити планові показники прибутку на 2011рік. 
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З шостого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена наглядової 
ради Возника Л.С., який вніс наступні пропозиції: на виконання вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства» змінити назву відкрите акціонерне товариство «Гідросила» 
на публічне акціонерне товариство «Гідросила»; Затвердити нову редакцію статуту ПАТ 
«Гідросила» в зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України 
«Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства; Уповноважити Голову 
загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Гідросила» Возника 
Леоніда Степановича підписати Нову редакцію Статуту публічного акціонерного 
товариства «Гідросила». 

 
Голосували:  

«за» - 189564998 голосів, або 99,99796 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 620 голосів, або 0,000327 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 2646 голосів, або 0,001396 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

  Вирішили: 6.1. Змінити назву відкрите акціонерне товариство «Гідросила» на 
публічне акціонерне товариство «Гідросила». 
  6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Гідросила» в зв’язку з приведенням 
статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною 
найменування товариства. 

6.3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Гідросила» Возника Леоніда Степановича підписати Нову редакцію Статуту 
публічного акціонерного товариства «Гідросила». 

 
З сьомого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена наглядової 

ради Возник Л.С., який вніс наступну пропозицію: внести зміни та доповнення до 
«Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про 
правління» та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх  у відповідність з 
нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування 
товариства. 

 
Голосували:  

«за» - 189564898 голосів, або 99,99790 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 720 голосів, або 0,00038 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 2646 голосів, або 0,00140 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

Вирішили: Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», 
«Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління» та затвердити їх у новій 
редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про 
акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. 

 
З восьмого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена наглядової 

ради Возник Л.С., який вніс пропозицію: В зв’язку із закінченням терміну повноважень 
Наглядової ради, відкликати Наглядову раду у повному складі: 

- Штутман Павло Леонідович 
- Бугреєв Гарій Васильович 
- Возник Леонід Степанович 
- Тітов Юрій Олександрович 



 

 

7 

- ЗАТ «Гідросила Груп» 
 
Голосували:  

«за» - 189567282 голосів, або 99,99916 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 100 голосів, або 0,00005 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«утримались» - 882 голосів, або 0,00047 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

Вирішили: 8.1. Припинити повноваження наглядової ради у повному складі :  
- Штутман Павло  Леонідович; 
- Тітов Юрій Олександрович; 
- Бугреєв Гарій Васильович;  
- Возник Леонід Степанович; 
- ЗАТ «Гідросила Груп». 

 
Голова зборів - член наглядової ради Возник Л.С., вніс пропозицію: 
Обрати наглядову раду в кількості 5 (п’яти) осіб у наступному складі:  
- Штутман Павло Леонідович; 
- Тітов Юрій Олександрович; 
- Бугреєв Гарій Васильович; 
- Возник Леонід Степанович; 
- ЗАТ «Гідросила Груп». 
 
Голосування кумулятивне. Голосували:  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в 
члени наглядової ради Кількість голосів 

1 Штутман Павло Леонідович 189566452 
2 Тітов Юрій Олександрович 189567162 
3 Бугреєв Гарій Васильович 189569622 
4 Возник Леонід Степанович 789571532 
5 ЗАТ «Гідросила Груп» 189565680 

 
Вирішили: Обрати наглядову раду в кількості 5 (п’яти) осіб у наступному складі:  
- Штутман Павло Леонідович; 
- Тітов Юрій Олександрович; 
- Бугреєв Гарій Васильович; 
- Возник Леонід Степанович; 
- ЗАТ «Гідросила Груп». 
 
З дев’ятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена наглядової 

ради Возник Л.С., який вніс пропозицію: 
 Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі:  

- ТОВ «Маркет кар’єра»; 
- ТОВ «Оріон – М»;  
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 
 
Голосували:  

«за» - 189567334 голосів, або 99,99919 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

«проти» - 100 голосів, або 0,00005 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 
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«утримались» - 520 голосів, або 0,00027 % акціонерів, що брали участь у 
загальних зборах 

Вирішили: 9.1. Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі:  
- ТОВ «Маркет-кар’єра»; 
- ТОВ «Оріон – М»;  
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 
 
Голова зборів - член наглядової ради Возник Л.С., вніс пропозицію: 
Обрати ревізійну комісію в кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:  
- ТОВ «Маркет-кар’єра»; 
- Злотникова Вікторія Ігорівна;  
- ЗАТ «Кіровоградська промислова компанія» 
 
Голосування кумулятивне. Голосували:  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я та по – батькові (назва юридичної особи) кандидата в 
члени ревізійної комісії Кількість голосів 

1 ТОВ «Маркет-кар’єра» 189568804 
2 Злотникова Вікторія Ігорівна 189568004 
3 ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія» 189567312 

Вирішили: 9.2. Обрати ревізійну комісію в кількості 3 (трьох) осіб у наступному 
складі:  

- ТОВ «Маркет-кар’єра»; 
- Злотникова Вікторія Ігорівна;  
- ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія». 
 

  З десятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена наглядової 
ради Возник Л.С., який вніс пропозицію  попередньо схвалити значні правочини, які 
будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 року у ході поточної 
діяльності, з реалізації готової продукції, передачі готової продукції на комісію, із 
закупівлі сировини, комплектуючих та матеріалів, якщо ринкова вартість майна, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. 
 

Голосували:  
«за» - 14202960 голосів, або 7,49224 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«проти» - 175362660 голосів, або 92,50604 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
«утримались» - 2644 голосів, або 0,00139 % акціонерів, що брали участь у 

загальних зборах 
  Вирішили: Рішення не прийнято. 

 
З одинадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 

наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію на виконання вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства» перевести випуск простих іменних акцій відкритого 
акціонерного товариства «Гідросила» з документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування; затвердити форму існування простих іменних акцій 
відкритого акціонерного товариства «Гідросила» - бездокументарна. 

 
Голосували:   
«за» - 189566452 голосів або 99,99872 % акціонерів, що брали 

участь у загальних зборах 
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«проти» - 1502 голосів або 0,00079 % акціонерів, що брали участь 
у загальних зборах 

«утримались» - 0 голосів або 0,00000 % акціонерів, що брали участь 
у загальних зборах 

«не голосували» -    916 голосів або 0,00048 % акціонерів, що брали участь 
у загальних зборах 

 
Вирішили: Перевести випуск простих іменних акцій відкритого акціонерного 

товариства «Гідросила» з документарної форми існування у бездокументарну форму 
існування. Затвердити форму існування простих іменних акцій відкритого акціонерного 
товариства «Гідросила» - бездокументарна. 

 
З дванадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 

наглядової ради Возник Л.С., який вніс наступні пропозиції: на виконання вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» затвердити депозитарієм – відкрите акціонерне 
товариство «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ30370711; затвердити умови договору із депозитарієм; затвердити зберігачем – 
товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр», 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35477315; затвердити умови договору із зберігачем.  

 
Голосували:   
«за» - 189566552 голосів або 99,99861 % акціонерів, що брали 

участь у загальних зборах 
«проти» - 830 голосів або 0,00044 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«утримались» - 882 голосів або 0,00047 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«не голосували» -    606 голосів або 0,00032 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
  
Вирішили: 
Затвердити та обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що 

дематеріалізуються – відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України», код ЄДРПОУ 30370711, свідоцтво про державну реєстрацію - серія АОО 
№020227, номер запису: 1 074 105 0001 010655 видане Шевченківською районною у місті 
Києві державною адміністрацією 17.05.1999р., ліцензія на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарію цінних паперів – серія АВ №189650 видана Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р., 
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3., телефони контактної особи: 
(044)279 10 78, 279 12 78, 377 70 16., контактні особи: директор операційного 
департаменту Адамовська Марина Олександрівна та начальник клієнтського відділу 
Федорова Олена Едуардівна.  Затвердити умови договору із депозитарієм –відкрите 
акціонерне товариство «Національний депозитарій України». 

Затвердити та обрати зберігачем, у якого акціонерне товариство «Гідросила» буде 
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується: 
товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр», код 
ЄДРПОУ 35477315, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №083067, номер 
запису14801020000038024, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; дата 
проведення державної реєстрації 11.10.2007р., ліцензія на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
зберігача цінних паперів серія АВ № 520276, яка видана ДКЦПФР 02.02.2010р., строк дії 
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02.02.10р.-02.02.2015р. місцезнаходження: 61145, Харківська обл., м. Харків, вул. 
Космічна, б.26, телефон контактної особи (057)714-01-90, контактна особа Літвінова 
Вікторія Костянтинівна. Затвердити умови договору із зберігачем ТОВ «Міжгалузевий 
депозитарний центр». 
 

З тринадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 
наглядової ради Возник Л.С., який вніс наступні пропозиції:  

визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
акціонерного товариства «Гідросила» 31 травня 2011 року;  

встановити порядок вилучення сертифікатів акцій: власники сертифікатів акцій 
надають особисто або надсилають належні їм сертифікати акцій для вилучення на адресу 
емітента - 25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця 
Братиславська, 5. Вилучення здійснюється з дати припинення ведення операцій в реєстрі 
власників іменних цінних паперів товариства - з 20 травня 2011 року; встановити дату 
припинення операцій з цінними паперами: 20 травня 2011 року. 

 
Голосували:   
«за» - 189566242 голосів або 99,99861 % акціонерів, що брали 

участь у загальних зборах 
«проти» - 930 голосів або 0,00049 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«утримались» - 1092 голосів або 0,00058 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«не голосували» -    606 голосів або 0,00032 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
 
Вирішили:  
Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

акціонерного товариства «Гідросила» 31 травня 2011 року. 
Встановити порядок вилучення сертифікатів акцій: власники сертифікатів акцій 

надають особисто або надсилають належні їм сертифікати акцій для вилучення на адресу 
емітента - 25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця 
Братиславська, 5. Вилучення здійснюється з дати припинення ведення операцій в реєстрі 
власників іменних цінних паперів товариства - з 20 травня 2011 року. 

Встановити дату припинення операцій з цінними паперами: 20 травня 2011 року. 
 
З чотирнадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 

наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію повідомити акціонерів та номінальних 
утримувачів про прийняті рішення про дематеріалізацію, персонально, шляхом 
направлення поштового листа. Текс повідомлення викладено у додатку №1. 

 
Голосували:   
«за» - 189566242 голосів або 99,99861 % акціонерів, що брали 

участь у загальних зборах 
«проти» - 930 голосів або 0,00049 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«утримались» - 1092 голосів або 0,00058 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«не голосували» -    606 голосів або 0,00032 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
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Вирішили: Повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті 
рішення про дематеріалізацію, персонально, шляхом направлення поштового листа. 
 

З п’ятнадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 
наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію затвердити протокол рішення про 
переведення випуску простих іменних акцій акціонерного товариства «Гідросила» 
випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. 

 
Голосували:   
«за» - 189566242 голосів або 99,99861 % акціонерів, що брали 

участь у загальних зборах 
«проти» - 930 голосів або 0,00049 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«утримались» - 1092 голосів або 0,00058 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
«не голосували» -    606 голосів або 0,00032 % акціонерів, що брали участь 

у загальних зборах 
 
Вирішили: Затвердити протокол рішення про переведення випуску простих 

іменних акцій акціонерного товариства «Гідросила» випущених у документарній формі, у 
бездокументарну форму існування (додаток №2 до протоколу). 
 

З шістнадцятого питання порядку денного: слухали голову зборів - члена 
наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію збільшити розмір статутного капіталу 
акціонерного товариства «Гідросила» на 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень за 
рахунок додаткових внесків  шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 
800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять 
копійок) кожна. 

Голосували:  
«за» - 176438668 голосів, або 93,07365 %. 
«проти» - 1502 голосів, або 0,00079 %.  
«утримались» - 13127884 голосів, або 6,92513 %.  

Вирішили: Збільшити розмір статутного капіталу акціонерного товариства 
«Гідросила» на 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків  
шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 800 000 000 (вісімсот мільйонів) 
штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна. 

Слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію 
закрите (приватне) розміщення акцій акціонерного товариства «Гідросила» розпочати 05 
вересня 2011 року та закінчити 29 вересня 2011 року включно серед акціонерів 
товариства. Розміщення провести на протязі двох етапів за адресою: 25002, 
Кіровоградська обл., м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, кімн. 416; затвердити протокол 
рішення про закрите  (приватне) розміщення акцій. 

Голосували:  
«за» - 176438978 голосів, або 93,07381 %.  
«проти» - 310 голосів, або 0,00016 % . 
«утримались» - 13128976 голосів, або 6,92570 % . 

Вирішили: 16.1 Закрите (приватне) розміщення акцій акціонерного товариства 
«Гідросила» розпочати  05 вересня 2011 року та закінчити 29 вересня 2011 року, 
виключно серед акціонерів товариства. Розміщення провести на протязі двох етапів за 
адресою: 25002, Кіровоградська обл., м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, кімн. 416.  

Затвердити протокол рішення про закрите  (приватне) розміщення акцій 
(додається). 
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Слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію 
інвесторів не залучати, розміщення акцій провести виключно серед акціонерів товариства. 

Голосували:  
«за» - 176439188 голосів, або 93,07393 %.  
«проти» - 310 голосів, або 0,00016 % . 
«утримались» - 13128766 голосів, або 6,92559 %.  

Вирішили: 16.2. Інвесторів не залучати, розміщення акцій провести виключно 
серед акціонерів товариства. 

Слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію 
затвердити уповноважений орган емітента в особі наглядової ради, якому надати 
повноваження:  

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) 
розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); 

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

Голосували:  
«за» - 176438878 голосів, або 93,07376 %.  
«проти» - 410 голосів, або 0,00022 %.  
«утримались» - 13128976 голосів, або 6,92570 % . 

Вирішили: 16.3. Затвердити уповноважений орган емітента в особі наглядової 
ради, якому надати повноваження:  

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення; 

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) 
розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); 

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

Слухали голову зборів - члена наглядової ради Возник Л.С., який вніс пропозицію 
затвердити уповноваженою особою Возника Леоніда Степановича корпоративного 
секретаря, якому надаються повноваження:  

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, 
перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про 
прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; 

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про 
розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 
Голосували:  

«за» - 176439288 голосів, або 93,07398 % . 
«проти» - 310 голосів, або 0,00016 % . 
«утримались» - 13128666 голосів, або 6,92554 % . 

Вирішили: 16.4. Затвердити уповноваженою особою Возника Леоніда 
Степановича корпоративного секретаря, якому надаються повноваження:  

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, 
перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про 
прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; 
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- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про 
розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 
 
 
Голова зборів ________________ Л.С. Возник 
   
   
Секретар зборів ________________ В.В. Корецький 
   
Голова Правління – 
Генеральний директор 
ВАТ «Гідросила» 

 
 
________________ 

 
 
І.А. Юрченко 

 


